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Mis toimub sügisel 
Naissaarel? Loe lk 10–11

Turvalisuspäev pakkus 
põnevust kogu perele

Traditsiooniline turvalisus- 
päev Viimsis toimus 17. sep-
tembril juba kümnendat 
korda ning tänavu oli nii 
õhulende, tuld, suitsu kui ka 
padrunite pauke.

2007. aasta sügisel alguse saanud 
väikesest perepäevast on saanud 
suursündmus, kus lisaks turvalisu-
se teemade tutvustamisele toimus 
ka kooli infolaat, infoseminar ja 
juriidiline nõustamine. Igal aastal 
on ka omad üllatajad ja uued eks-
ponaadid.

Viimsi vallavalitsus oli rohkelt 
esindatud. Kohe sissekäigu juures 
jagati turvalisuspäeva infolehti, 
Viimsi Teataja erinumbrit ja helku-
reid. Koolimajas sees oli valla kõi-
kide ametite esindused, kelle poo-
le sai otse pöörduda. 

Turvalisuspäeval tutvustasid oma 
igapäevatööd ja tegemisi Pääste-
ameti Põhja päästekeskus, Rohu-
neeme vabatahtlikud merepäästjad 
ja Prangli vabatahtlikud päästjad, 
OÜ Autosõit, Maanteeamet, Mees-
kond Security, G4S, Sisekaitse-
akadeemia, Kaitseliidu Harju ma-
leva Rävala malevkond, Naisko-
dukaitsjad, Extrawize (helendavad 
helkurid), Eesti NATO Ühing ning 
Politsei- ja Piirivalveameti kohali-
kud politseinikud, abipolitseinikud, 
narkokoerad ja demineerijad. Tallin-
na Sadam viis kõik soovijad bussi-
ekskursioonile Muuga sadamasse.  

Kui kooli õues olid oma esin-
dustega telkides väljas erinevad or-
ganisatsioonid ja riigiasutused, siis 
koolimajas sees toimus infolaat, 
kus oma tegemisi tutvustas kok-
ku enam kui 50 huviringi, organi-

satsiooni ja spordiklubi esindust 
Viimsist, Maardust ja Tallinnast.

Kooli siseruumides toimus ka 
esmakordselt turvalisuspäevale pü-
hendatud infoseminar, kus oma tead-
misi jagasid valdkondlikud eks-
perdid: Eesti Abipolitseinike kogu 
juhatuse esimees Dein-Tom Tõn-
sing (teemal “Vabast tahtest, kohu-
setundest“), Sotsiaalkindlustusame-
ti Põhja regiooni lastekaitseüksu-
se nõunik Kaja Rattas (“Märka nõr-
gemat“ – mida teha ja kuhu teata-
da, kui näed), Päästeameti Põhja 
päästekeskuse ennetusbüroo nõu-
nik Mait Lillemaa (“Koduohutus”) 
ning MTÜ Eesti Naabrivalve te-
gevjuht Marek Väljari (“Kuritegu-
de ennetamine läbi keskkonna ku-
jundamise”).

Väljas oli ka Eesti Naisjuristi-
de Liit oma ekspertidega. Teema-

deks inimkaubandus, perevägivald, 
kooli- ja töökiusamine, naabri kiu-
samine, laste õigused jne. Naisju-
ristide liidu töötoas pidas huvilis-
tele loengu Eluliini psühholoog 
Roman Krõlov, kes igapäevaselt te-
geleb väga raskete teemadega. 

Kooli kõrval skatepargis toi-
mus Viimsi noortekeskuse korral-
datud BMX rataste võistluspäev, 
mida viisid läbi kohtunikud Arvid 
Tampuu ja Breth Bachmann.

Turvalisuspäev lõppes tänavu 
Kaitseliidu Harju maleva Rävala 
malevkonna näidislahinguga “Va-
ritsus”. Näidati, kuidas sõdurid pea-
tavad autode kolonni, loomulikult 
kaasnes sellega palju tulistamist ja 
pauke. 

Turvalisuspäevast loe rohkem 
lk 6–7.

Viimsi Teataja

Õhupallineiu.

Väiksed baleriinid.Päästeamet õpetas, kuidas tulekustutit käsitseda.

Rahvas on ennast sisse seadnud näidislahingut vaatama. Fotod Liina Rüütel, Kristjan RosinPommirobot teeb kindlaks, kas on 
pomm või ei.

Viimsi jäätmejaam
Alates 1. septembrist on Viimsi valla
jäätmejaam (Vanapere põik 3) avatud 
uutel aegadel ning võimaldab vastu 
võtta senisest enam jäätmeid.

Uued lahtiolekuajad: N, R, L, P, E kell 
10.00–18.00. T ja K on jäätmejaam suletud!

Külade üldkoosolekud
n Muuga küla 
Üldkoosolek Muuga küla külavanema va-
limiseks toimub 1. oktoobril algusega kell 
12.00 Randoja tee 14 (Kabelikivi parkla).

Päevakord: 1. külavanema aruanne teh-
tud töödest; 2. külavanema valimine; 3. koh-
tumine kommunaalameti juhataja Alar 
Mikuga.
n Pringi küla üldkoosolek
14. septembriks planeeritud Pringi küla üld-
koosolek lükkus edasi. Üldkoosolek Pringi 
külavanema valimiseks toimub 11. oktoob-
ril kell 18.00 Rannarahva muuseumis (Nur-
me tee 3).

Päevakord: 1. külavanema aruanne teh-
tud töödest; 2. külavanema valimine.
n Kandideeri külavanemaks
Külavanema kandidaadiks võib olla antud 
küla täisealine isik. Kandidaadid registree-
ritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nä-
dal enne valimiste toimumist. Kandidaadil 
esitada kirjalik nõusolek.

Külavanema täpsemad õigused ja ko-
hustused on sätestatud Viimsi valla põhi-
määruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66. 

Külavanema valimised viiakse läbi Viim-
si valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid 
arvestades.

Valimistel saavad hääletada rahvastiku-
registri andmetel antud külas elavad vä-
hemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel 
osalemiseks peab kaasas olema isikut tõen-
dav dokument. Volituste alusel teiste isi-
kute eest hääletada ei saa!

Uued külavanemad
n 13. septembril valiti Leppneeme kü-
la üldkoosolekul uueks külavanemaks 
Heidy Rebane. Temaga saab kontakti e-
posti aadressil heidy.rebane@mail.ee ja 
telefonil 5661 9835. 
n 17. septembril valiti Tammneeme kü-
la üldkoosolekul külavanemaks tagasi 
Raivo Kaare. Temaga saab kontakti e-
posti aadressil raivokaare@gmail.com ja 
telefonil 5034 247.

Soovime külavanematele jõudu ja jak-
su küla arendamiseks!

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 7. oktoobril.

detailplaneeringud
3. oktoobril 2016 algusega kell 16.00 toi-
mub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik) Äigrumäe küla kinnistu 
Männikusalu detailplaneeringu eskiislahen-
dust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
territooriumi kruntideks jaotamine ning tee- ja 
tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehi-
tusõiguse määramine sõidutee ja kergliiklustee 
ehitamiseks ning tehnovõrkudega varustami-
seks.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on või-
malik tutvuda valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee. 

10.–23.10.2016 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus kell 12.00–14.00, reedeti kella 12.00-ni) 
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul välja-
panekul Rohuneeme küla kinnistu Vana-Valli de-
tailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Rohuneeme külas 
asuvat 16 746 m2 suurust kinnistut Vana-Valli, 
mis asub Viimsi poolsaare põhjaosas ning piir-
neb edelast Kalmistu teega. Planeeritaval alal 
hoonestus puudub, valdavalt on kinnistu kae-
tud kõrghaljastusega. Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu kohased maakasutuse juhtotstar-
bed on kinnistu teeäärsel alal perspektiivne äri-
maa, valdavas osas aga puhkeotstarbeline maa 
ja metsamajandusmaa, mis üldplaneeringu tee-
maplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja ro-
hevõrgustik“ kohaselt jääb ka rohevõrgustiku 
tuumala ja tugiala koosseisu ning osaliselt Ro-

huneeme kalmistu miljööväärtusliku ala koos-
seisu.

Detailplaneeringuga (K-Projekt AS töö nr 
15144) moodustatakse üks 1636 m2 suurune 
äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt ja üks 15 
110 m2 suurune maatulundusmaa sihtotstarbe-
ga krunt ning määratakse äri- ja elamukrundi 
ehitusõigus ühe kahekorruselise äri- ja eluhoo-
ne ehitamiseks, maapealse kõrgusega kuni 9,0 
meetrit (absoluutkõrgusega 19,00 meetrit), maa-
aluseid korruseid detailplaneeringuga ei kavan-
data. Krundi suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on 400 m2 (hoone suletud brutopind esime-
sel korrusel on 400 m2, teisel korrusel 360 m2). 
Detailplaneeringuga kavandatavate parkimis-
kohtade normatiivne arv on 6.

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

Viimsi Vallavolikogu on 30.08.2016 vas-
tu võtnud otsuse nr 82 “Viimsi Vallavolikogu 
08.10.2002 otsusega nr 205 kehtestatud “Kel-
nase Sadama maa-ala ja maaüksus Kordo-
ni (osaliselt) Kelnase Sadama maa-ala osas“ 
osaline kehtetuks tunnistamine“.

Kehtetuks tunnistatakse detailplaneering krun-
tide pos. nr 1 (katastriüksus 89001:002:0483, Kel-
nase sadam) ja pos. nr 3 (katastriüksus 89001:
002:0307, Töökoja) osas.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viim-
si vallamajas või valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 13.09.2016 vastu 
võetud otsused:
nr 83 Nõusoleku andmine üürilepingu muutmi-
seks ja ettemaksu tegemiseks.
nr 84 Kinnituse andmine meetme “Linnapiir-
kondade jätkusuutlik areng“ projekti “Uus-Pärt-
le lasteaia ehitus“ tulemusena loodud vara säi-
litamiseks, vara avaliku kasutuse tagamiseks ja 
antud varaga seotud tehingute teostamata jät-
miseks.
nr 85 Volitatud isikute määramine – ühisvee-
värgi- ja kanalisatsiooniseaduses sätestatud nõue-
tele vastavuse ja nõuete täitmise kontrolli teos-
tamise õigusega isikuteks määrati Viimsi val-
lavalitsuse keskkonnajärelevalve inspektor ja 
kommunikatsioonide spetsialist.
nr 86 Metsakasti külas asuva teemaa oman-

damine – Loosivälja tee teemaa kinnistu (kat.
tunnus 89001:017:0001) koos sinnakuuluvate 
rajatistega.
nr 87 Laiakülas asuva Lilleoru tee kinnistu osa 
kasutusse andmiseks parkla rajamise eesmärgil 
eelläbirääkimistega pakkumismenetluse kor-
raldamine ja komisjoni moodustamine.
nr 88 Viimsi Vallavolikogu esindajate valimine 
Vabariigi Presidendi valimiskogusse – valimis-
kogusse valiti 2 esindajat: vallavolikogu liige 
Märt Vooglaid ja vallavolikogu esimees Toomas 
Tõniste.

NB! Kõikide otsuste terviktekstidega on või-
malik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebi-
lehel www.viimsivald.ee/12044.

Vallavolikogu kantselei

Alates 20. septembrist 
toimuvad nelja kuu jook-
sul Viimsi vallas Pärna-
mäe külas Aiandi tee – 
Pärnamäe tee – Vehema 
tee – Lageda tee – Künka 
tee – Vehema tee  – Suur-
Kaare tee – Vikerkaare 
tee vahelisel alal,  vas-
tavalt lisatud skeemile, 
maa-ala M 1:500 mõõdis-
tus ja maa-aluste kom-
munikatsioonide uurimis-
tööd.  

Riigihanke alusel teostab  töid 
ehitusuuringute firma Rakendus-
geodeesia ja Ehitusgeoloogia 
Inseneribüroo OÜ (REIB OÜ). 
Uurimistöödega seotud isikutel 
on kaasas töötõendid ja riietus 
on varustatud vastava märgis-
tusega. 

Mõõdistustööd on vajalikud 
piirkonna kommunikatsioonide 
kulgemise väljaselgitamiseks, 
kuna aastate jooksul ehitatud 
trassidele on ehitustööde käi-
gus teostusmõõdistamised tege-
mata. Mõõdistus- ja uurimis-
töö teostatakse vastavuses ma-
jandus- ja taristuministri 22.04. 
2016. a määrusega nr 34 “Topo-
geodeetilisele uuringule ja teos-
tusmõõdistamisele esitatavad nõu-
ded.” 

Uuringute aladel uuritakse 
ja mõõdistatakse põhjalikult kõi-
ki tehnovõrke, selgitatakse väl-

Mõõdistustööd 
Pärnamäe külas

ja reovee- ja sademeveekanali-
satsiooni- ning veetorustikud 
ning samuti teised trassid ja 
kaablid.

Mõõdistatakse ja uuritakse 
kinnistutelt põhitrassidesse suu-
bumised, kinnistutel olevad to-
rustikud ja kontrollkaevud. Mõõ-
distatakse kraavid ja nende(sse) 
suubumised. Kontrollkaevud, 
mis on “uppunud” olekus (vee-
ga või reoveega täitunud), pum-
batakse tühjaks ja uuritakse teh-
niliste andmete saamise ees-
märgil. 

Trasside uurimisel kasuta-
takse erinevaid uurimisvahen-
deid ja töövõtteid. Juhul, kui 
tavaliste mõõdistamis- ja uuri-
mistööde meetoditega usaldus-
väärseid andmeid ei õnnestu 
saada, kaevatakse koostöös AS 
Viimsi Veega trassid lahti. Kui 
kinnistut teenindavate trasside 
liitumispunktid ja sisendid on 
väljaspool hooneid leitavad või
puhastatavad, siis mõõdistus-
töid teostavad REIB OÜ geo-
deedid ning uurimistöödesse 
kaasatud AS Viimsi Vesi tööta-
jad hoonetesse üldjuhul ei pea 
sisenema. 

Sellest tulenevalt palume kõi-
gil kinnistuomanikel hoolitseda 
selle eest, et maa-aluste kom-
munikatsioonide liitumispunk-
tid, kontrollkaevude luugid, suub-
lad kraavidesse jmt oleksid näh-
tavad, pealispinnad puhastatud 

pinnasest, lumest või muudest 
nende leidmist takistavatest ma-
terjalidest või esemetest. Soo-
vitatav, et võimalusel oleks tras-
side hoonetesse sisenemise-väl-
jumise kohad tähistatud. 

Mõõdistus- ja uurimistöö-
de alal on kinnistute omani-
kele palve tagada geodeetidele 
juurdepääs territooriumile ja 
võimalusel näidata geodeedile 
kätte ka kinnistul paiknevad 
tähistamata maa-alused trassid, 
et need saaksid uuritud ja õi-
gesti plaanile kantud. Kuna tras-
side liitumispunktid ja kont-
rollkaevud paiknevad tavaliselt 
hoonetele juurdepääsu võimal-
davates külgedes, siis palume 
mitte jätta koeri kinnistu nen-
des piirkondades omapäi.

Kui teil on olemas doku-
mentatsiooni (teostusjoonised, 
-skeemid, projektid) või muud 
informatsiooni kinnistul paik-
nevate trasside kohta, palume 
seda jagada uurimistöid teos-
tava REIB OÜ projektijuhiga 
(Kert Rebane, tel 5213 393, kert.
rebane@reib.ee) või välitööde 
geodeetidega. 

Täiendavat infot on võima-
lik saada Viimsi valla keskkon-
na- ja planeerimisameti geo-
deesia ja geoinfo peaspetsia-
listilt telefonil 6028 817.

Aime Proos
geodeesia- ja geoinfo 

peaspetsialist

Punase kontuuriga ümbritsetud alal toimuvad mõõdistustööd.

2   VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU TEATED 23. september 2016

Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 korralduse 
nr 282 alusel makstakse toimetuleku paran-
damiseks ka käesoleval aastal täiendavat 
toetust kõigile pensionäridele. 

Toetust 50 eurot makstakse kõigile vana-
dus-, rahva-, töö- võimetus- ja toitjakaotuspen-
sioni saajatele, kelle Rahvastikuregistri järgne 
elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähe-
malt alates 1. jaanuarist 2016.

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormi-
kohane taotlus Viimsi Vallavalitsusele. Toetuse 
saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arveldus-
kontole, kantakse toetus üle 2015. aasta toetuse 
väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel. Kui 

arvelduskonto number on aasta jooksul muutu-
nud, palume sellest teada anda hiljemalt 1. ok-
toobriks 2016 allolevatel telefoninumbritel või 
e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Toetus makstakse välja olemasolevate and-
mete alusel alates 10. oktoobrist kahe nädala 
jooksul. 

Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantak-
se üle alates 10. oktoobrist kuni 23. detsemb-
rini 2016. 

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuame-
tist E 14–17 ja N 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 
602 8825 ja 602 8867. 

Viimsi vallavalitsus

Ühekordne toetus pensionäridele
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14. septembril võõrustas Viimsi raamatukogu Põlvamaa 40 
kultuuritöötajat. 

Kuna külalistest enamus olid Põlva keskraamatukogu ja valla-
raamatukogude töötajad, siis peatuti pikemalt Viimsi ja Randvere 
raamatukogudes. Peamiselt tunti huvi raamatukogude tuleviku-
plaanide, rahastamise ja töökorralduse vastu. Seoses Põlvamaal 
toimuva valdade ühendamisega on sealsetel raamatukogudel tek-
kinud hulgaliselt küsimusi tuleviku suhtes, mille arutamine Viimsi 

Viimsi vald ja Norra Ski 
sõprusomavalitsus on 
juba aastaid koostööside-
meid arendanud. 30. au-
gustil külastas Viimsit Ski 
kultuurirahva delegat-
sioon, kokku 11 inimest. 

Külalised soovisid tutvuda Viim-
si valla kultuuriasutustega ja 
kohtuda siinsete kolleegidega, 
et näha, kuidas siin asju kor-
raldatakse ja saada uusi ideid 
edaspidiseks võimalikeks ühis-
tegemisteks. 

Norralaste delegatsiooni juh-
tis Ski linnavalitsuse kultuuri-
juht Mette S. Skrikerud, kes 
on mitmed korrad Eestis ja 
Viimsis käinud ning isiklikult 
kogenud meie kiiret muutumist 
ja arengut. Tema sõnul on Ees-
ti 10 aastaga oluliselt muutu-
nud. Viimati külastas ta Viim-
sit 2014. aasta novembris koos 
tollase Ski linnapea Anne Kris-
tine Linnestadi ning linna te-

Norra Ski kultuuritöötajaid 
külastasid Viimsit

gevdirektori Audun Fiskviki-
ga. Siis väisas Viimsi Kooli ka 
50 õpetajat sealsest Kråkstadi 
koolist. 

2015. aasta suvel käis Viim-
si vallavalitsuse töötajate dele-
gatsioon, enamus samuti esma-
kordselt, külas Skis. Selle aas-
ta kevadel, maikuus oli Viim-
sil au võõrustada Viimsi Jazz-
PopFest 2016 külalisesineja-
tena Ski Bigbandi ja nende vo-
kaalsolisti Majken Christian-
seni Taanist. Programmis tegi 
kaasa ka Kadri Voorand, kelle-
ga koos esitati eesti muusikat 
ja Kadri Voorandi enda loo-
mingut. 

Ski kultuurijuht Mette S. 
Skrikerud kutsus seekord en-
daga kaasa sealsed kultuuri vald-
konnas töötavad spetsialistid – 
nt sealse kunstide kooli juhi, 
raamatukogu juhi ning kultuu-
ri-, sporditöö, noorsootöö ja kul-
tuuripärandi valdkonna esinda-
jaid. Visiidi eesmärk oli näha 

siinset keskkonda ja inimesi 
ning saada ideid edaspidiseks 
koostööks. Külastati Ranna-
rahva muuseumi, Eesti Sõja-
muuseumi, Viimsi huvikeskust 
ja noortekeskust, Viimsi Koo-
li, muusikakooli ja kunstikoo-
li. Viimsi Kunstikooli direktor 
Elle Soop meenutas soojade 
sõnadega aastaid tagasi Skis 
ühiselt korraldatud kunstinäi-
tust. Mõned konkreetsed ideed 
tekkisid juba kohtumiste käi-
gus ja loodame edaspidi nende 
realiseerumist.

Seekordsest Ski delegatsioo-
nist suur enamus oli esimest 
korda Eestis ja nad väljendasid 
siirast positiivset üllatust siinse 

elukeskkonna ja elatustaseme
üle ning lubasid kindlasti Ees-
tit ka eraviisiliselt külastada. 
Üks delegatsiooni liige, Kjetil 
D. Sørensen, kitarrist ja jazz-
muusika pedagoog, kes on õp-
pinud maailma kuulsaimas jazz-
muusikute koolis – Berklee muu-
sikakolledžis USA-s –, plaanib 
tulla novembri algul Viimsis-
se, kui siin on toimumas Viim-
si Happy Jazz Festival (1.–5. 
november), et saada osa festi-
valist ja teha täpsemat koostöö-
plaani. 

Ott Kask
Viimsi kultuuri- ja spordiameti 

juhataja

Ski Viimsi 

Pindala 165,5 km2 72,9 km2 (koos saartega) 

Rahvaarv 30 000 19 000

Elanike tihedus 164/km2 385/km2

Kaugus pealinnast 40 km (Oslo) 10 km (Tallinn)

Tänu EL-i kaasrahastami-
sele on tänaseks Viimsi 
valla territooriumil ena-
mus kinnistutele tagatud 
liitumisvõimalus nii ühis-
veevärgi kui ka ühiskana-
lisatsiooniga. 

Liitumispunktid on rajatud üld-
juhul kinnistupiirile, kuid siis-
ki ei ole paljud kinnistuomani-
kud liitunud ühiskanalisatsioo-
niga ning hoolimata võimalu-
sest juhtida kinnistu reoveed 
ühiskanalisatsiooni, kasutatak-
se jätkuvalt kogumismahuteid. 

Kogumismahuti on seadu-
se mõistes lekkekindel äravoo-
luta rajatis kanalisatsioonivee 
ajutiseks hoidmiseks. Keelatud 
on kasutada n-ö ülevooluga ko-

1. oktoobrist hakkab kehtima uus Viimsi 
valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

gumismahuteid, mis ei ole kesk-
konnale ohutud. Seega peaks 
olema mahutis olev reoveeko-
gus võrdne tarbitud vee kogu-
sega, erandiks vaid kastmisvee-
mõõtja olemasolu, mis arves-
tab kanalisse (antud juhul ko-
gumismahutisse) mitte juhita-
va vee kogust. Kindlasti tuleb 
kontrollida, kas kogumismahu-
ti vastab eeskirjas toodud nõue-
tele.

Tähelepanu tuleb pöörata ka 
äravedu teostava ettevõtte loa 
olemasolule. Nimelt peab Viim-
si valla territooriumil purgimis-
teenust osutav ettevõte omama 
vallavalitsuse kommunaalame-
ti poolt väljastatud vedaja kaar-
ti ning registreeringut (nõutav 
6 kuu möödudes peale määru-

se jõustumist). Seda eelkõige 
seetõttu, et senini on olnud pur-
gimisteenuse osutajatega väga 
palju probleeme – sageli tüh-
jendavad nad fekaalipaake mitte-
ametlikesse kohtadesse, põhjus-
tades sellega ühiskanalisatsioo-
ni süsteemides ulatuslikku kah-
ju. Vahel on paagi sisu lastud 
koguni loodusesse, mis on äär-
miselt kahjulik keskkonnale ning 
häirib ka ümberkaudseid ela-
nikke. Nimetatud loa olemas-
olu saab kontrollida Viimsi val-
la kommunaalameti transpor-
dispetsialistilt.

Äravedaja peab väljastama 
äravedu tõendava dokumendi, 
kus on kindlasti märgitud ka 
väljaveetavad kogused, mis on 
võrdsed tarbitud vee kogusega. 

Järelevalve teostajal on õigus 
nõuda reovee kohtkäitlusraja-
tiste omanikult rajatiste kasuta-
misjuhendi ning kasutusteatise 
esitamist ning reovee kogu-
mismahuti puhul reovee ärave-
du tõendava dokumentatsiooni 
esitamist. Järelevalve eesmärk 
on ära hoida keskkonnareostu-
sed ning tagada korrektne ühis-
kanalisatsiooni toimimine. Koht-
käitlusrajatise nõuetekohase ka-
sutamise eest vastutab kinnistu 
omanik.

Oma kinnistu ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga liitumise 
võimaluste kohta saab infot 
AS-ilt Viimsi Vesi e-posti aad-
ressil info@viimsivesi.ee.

Pille Arula
AS Viimsi Vesi

Ski ja Viimsi valla esindajad jagasid teadmisi ja tegid koostööplaane. Foto Liina Rüütel

kolleegidega oli paratamatu.
Päeva teisel poolel külastati Viimsi huvikeskust, kus Ita-Riina 

Pedanik tutvustas Viimsi rikkalikku kultuurielu. Suurt elamust pak-
kus külalistele nii Rannarahva kui ka vabaõhumuuseumi külastus. 
Nagu Põlva kultuuritöötajad nentisid, oli päev Viimsi vallas huvi-
tav ja uusi kogemusi pakkuv, kahjuks nappis vaid aega, et põhja-
likum ülevaade saada.

Tiiu Valm

Põlvamaa kultuuritöötajad Viimsi vallas

Viimsi siseliini täiendav 
hommikune väljumine
Alates 3. oktoobrist toimub tööpäevadel liini V9  lisavälju-
mine Viimsi keskusest kell 7.55, mis võimaldab Randvere 
ja Muuga küla õpilastel mugavamalt Randvere ja Viimsi 
keskuse koolidesse jõuda.

Buss sõidab marsruudil  Haabneeme – Viimsi – Mähe – Pär-
namäe – Muuga – Randvere – Leppneeme – Haabneeme. 

Portaalis www.peatus.ee on sõiduplaan nähtav 26. sep-
tembrist.

Imre Saar
transpordispetsialist

bUSSILIIN V9 TÄIENdAVA VÄLJUMISE SÕIdUPLAAN  

Peatus Väljumine Peatus Väljumine

Viimsi keskus 07:55 Aiaotsa 08:16

Mõisapargi 07:56 Hansunõmme 08:18

Viimsi 
vallamaja

07:58 Randvere keskus 08:19

Tulbiaia 08:00 Randvere 
aedlinn

08:21

Tulika 08:00 Tädu kuusk 08:23

Vehema 08:02 Tammneeme 
tee

08:26

Kuremarja 08:03 Tammneeme 08:27

Mähe aedlinn 08:06 Väljaotsa 08:28

Liilia tee 08:06 Pällu 08:29

Kõlviku tee 08:07 Luhaääre 08:30

Äigrumäe 08:07 Mäe 08:31

Pärnamäe tee 08:08 Lepalinnu 08:31

Laiaküla 08:09 Leppneeme 08:32

Ristaia 08:10 Leppneeme 
lasteaed

08:33

Käära 08:11 Metskitse 08:37

Muuga aedlinn 08:11 Farmi 08:39

Pirnipuu 
puiestee

08:12 Krillimäe 08:40

Muuga 08:14 Viimsi keskus 08:42

Vesiniidu 08:15

Uues bussis on tõstuk ratastooli jaoks. Foto Annika Koppel

Ratastooli kasu-
tajad pääsevad 
Viimsis mugava-
malt liikuma
Septembris soetas AS Rannapere Pansionaat 
riigihankega Opel Vivaro mikrobussi, mis on ko-
handatud spetsiaalselt erivajadustega inimeste 
transportimiseks. 

Vallavalitsuse toel hangitud buss on varustatud invatõs-
tukiga, võimaldades samaaegselt transportida kuni kahte 
ratastoolis reisijat või kaheksat tavareisijat. 

Liikumispuudega elanikud, kes vajavad transportimi-
sel abi, saavad pöörduda Rannapere Pansionaadi või valla 
sotsiaalameti poole. Bussi saab tellida helistades telefonil 
6064 084. Kui vähemalt kolm ööpäeva ette teatada, on 
võimalik bussi tellida kokkulepitud ajaks ööpäevaringselt. 

Jaanus Mae
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Viimsi vallavalitsus kor-
raldab taaskord Viimsi 
poolsaarel sügisese lehte-
de äraveo kampaania. 

Kõikidel huvilistel palume le-
hekottide arvust teada anda oma 
küla külavanematele, kes jaga-
vad välja ka lehekotid, alevike 
puhul (Haabneeme ja Viimsi 
alevik) e-posti teel puulehed@
viimsivv.ee (e-kirjas tuua välja 

Viimsi vald veab lehekotid minema
aadress, täisnimi, lehekottide 
arv ja kontakttelefon) hiljemalt 
25. oktoobriks. Maksimaalne 
kogus lehekotte, mida vald ära 
viib, on kuni 6 lehekotti (ühe 
koti maht 150 liitrit) kinnistu 
kohta. 

Äraviimise eelduseks on val-
la poolt antud lehekottide ka-
sutamine, mis on täidetud ai-
nult lehtedega. Palume muid 
jäätmeid (muru, oksad, rohitud 

taimed, olmepraht, ehituskee-
mia) mitte kottidesse panna, vas-
tasel juhul jätab kommunaal-
amet kotid viimata ja need peab 
kinnistuomanik ise jäätmejaa-
ma toimetama. Eelmisel aastal 
oli mitmeid juhuseid, kus kotid 
sisaldasid kõike muud peale 
lehtede sh olmeprügi ning muud 
mittesobilikku. Lehekotid viib 
ära Viimsi valla kommunaal-
ameti brigaad.

Sel aastal kogutakse kõigilt 
kuni 6 lehekotti tingimusel, et 
need on õigeaegselt välja tõs-
tetud. Samuti tuleb kasutada 
vaid valla poolt väljastatud lä-
bipaistvaid kotte. Lehekotid tu-
leb välja tõsta 9. novembri sü-
daööks.

Vald viib ära vaid need le-
hekotid, mis on täidetud ava-
likust ruumist koristatud või 
avalikus ruumis kasvavatelt puu-

delt pärit puulehtedega (tee-
maad, haljakud, alleed jms 
alad). Kindlasti on aga igal kin-
nistul lehti rohkem. Siinkohalt 
tuletab vallavalitsus meelde, 
et käesolevast aastast on kin-
nistuomanikel võimalik lehti 
ja muid biojäätmeid tasuta ära 
anda nii (kogumahuga kuni 
0,6 m3) Pärnamäe jäätmejaama 
(Tallinna haldusterritooriumil) 
kui ka Püünsi jäätmejaama 

(kogumahuga 1 m3).
Hea soovitus on niita tihe-

dasti muruplatse, kuhu puule-
hed on kukkunud (purustada 
niitmiseks puulehed väikesteks 
osadeks). Selline tegevus hoiab 
kokku nii aega kui ka tagab 
kevadel kauni ja hästi väetatud 
muru, sest purustatud lehed on 
hea väetis rohttaimedele.

Kommunaalamet

14. septembri hommikul 
startisid Viimsi ja Rae 
valla esindajad Peipsi 
äärde, sibulateele, et 
ettetellitud sibulad sealt 
Harjumaa rahvale ära tuua. 

Väärtustades elanike tervist, ter-
vislike kodumaiste aiasaaduste 
tarbimist, Eesti põllumeeste tööd 
ning koostööd piiriäärsete piir-
kondadega, otsustas Viimsi vald 
kaasa lüüa Rae valla 2012. aas-
tal ellu kutsutud algatusega tuua 
Peipsi sibulad koduvalda.

Üheskoos toodi tänavu Peip-
siäärest ära 9090 kg sibulaid. 
Suurima koguse (4650 kg, mil-
lest 500 kg viidi Harku valda 
Muraste külla ja 500 kg Saue 
valda Ääsmäe külla) sai Viim-
si, seejärel Rae (3440 kg) ning 
Kiili (1000 kg).

Peipsiääre vallavanema Alek-
sander Širkovi sõnul on viimas-
te aastatega kohalike elanike si-
bulamüük tänu üle-eestilistele 
kampaaniatele suurenenud. “Mui-
dugi on sellel ka oluline roll 
kõikidel teistel kohalikel oma-
valitsustel, kes on viimase nel-
ja aastaga aidanud meie sibu-
late müüki suurendada,” sõnas 
Širokov.

Juba esimestel päevadel pä-
rast sibulakampaania algust lae-
kus Viimsi valda üle saja sibu-
latellimuse. Kuna Rae vallast 
saabus aga signaal, et Peipsi 
sibulad on sel aastal olnud po-
pulaarsed ka mujal Eestis, ot-
sustati tellimuste vastuvõtmise 
lõpetada enne välja kuulutatud 
tähtaega. Nii läksid Viimsis ar-
vesse vaid need tellimused, mil-
le eest oli koheselt tasutud ka 
ettemaks. 

Viimsilased võtsid sibulatoo-
mise aktsiooni väga hästi vastu. 
Kolme esimese päevaga lae-
kus tellimusi 3000 kilo peale. 

“Viimsilased said väga hea 
ja tervisliku eestimaise sibula 
ning Peipsiääre sibulakasvata-
jad saavad oma töö eest ausa 
tasu. Läbi selliste ettevõtmiste 
saame anda omapoolse panuse 
koostöö elavdamisse piiriäärse-
te piirkondadega ning vahest ka 
Peipsiäärse sibulate kasvatami-
se traditsioonide ja kultuuri eda-
sikestmisse,” sõnas Viimsi abi-
vallavanem Jan Trei.

Kolm küla ja ise 
pakkimine
Peipsiääre on juba aastaküm-
neid tuntud kui vald, kus sibu-
laid kasvatab poolsada inimest, 

4650 kg sibulaid jõudis Peipsiäärest Viimsisse

kellest osa piirdub paarisaja ki-
loga, mõned aga toodavad lau-
sa 5–10 tonni. 

Širkovi sõnul kasvas tä-
navu sibul hästi. “Saak oli sel 
aastal suur, 40–50 tonni vähe-

malt. Augusti alguses saadi ju-
ba esimesed sibulad ja ilmselt 
peale omavalitsuste ühisaktsioo-
ni sibulateelt väga sibulaid enam 
ei leia.”

Sibulate kogumiseks sõitsid 

Läbi sibulaaktsiooni saime anda omapoolse panuse koostöö elavdamisse piiriäärsete küladega ning Peipsiääre sibulate kasvatamise traditsioonide ja kultuuri edasikestmisse. 
Fotol viimsilased koos peipsiäärsetega ja sibulaid sõidutanud dPd kulleriga. Fotod Mari Liis Laanvee, Liina Rüütel, birgit Püve

MIdA TEHA SIbULAST? PIRUKAT MUIdUgI
Raamatust “Peipsi veerel. Vanausulised paluvad lauda“ 
(2011) leiab mitmeid vanausuliste traditsioonilisi, maits-
vaid ja hooajalist tooraineid arvestavaid roogasid.

Sügisene sibulapirukas
Sibulapirukas on siinkandis üks 
levinumaid pirukaid. See valmib 
lihtsalt ja kiirelt ning seda süüak-
se saia asemel, näiteks supi juur-
de. Varasügisel, kui sibulat on 
ülekülluses, on selline pirukas 
lausa kohustuslik. Järgnevatest 
kogustest valmib umbes poole 
ahjuplaadi suurune pirukas. 

Taina valmistamiseks lä-
heb vaja: 0,5 l piima, 50 g pär-
mi, 150 g taimeõli, 1 kg jahu, 1 sl 
suhkrut (võib panna ka 2 sl), 1 tl 
soola. 

Täidiseks: 1 kg mugulsibulat, jahvatatud musta pipart, koo-
revõid. 

Lahustage pärm soojas piimas. Jätke 15 minutiks seisma. 
Seejärel lisa õli, suhkur, sool ja jahu. Segage ühtlaseks tainaks 
ja laske 40–60 minutit kerkida. Samal ajal valmistage täidis. 
Selleks koorige sibulad, lõigake väikesteks tükkideks ja praa-
dige kergelt võis (nii et sibul muutub klaasjaks, kuid mitte krõ-
bedaks). Maitsestage pipraga. Kui tainas on kerkinud, sõtkuge 
see korra läbi. Siis rullige tainas 1,5–2 cm paksuselt lahti. Tõstke 
poolele tainale täidis, katke teise poolega ja “näpistage“ taina-
servad kinni. Pange eelsoojendatud ahju ning küpsetage 200 
kraadi juures 30–40 minutit.

Muide, pirukat võib teha ka porganditäidisega! Valmistage 
eelneva retsepti järgi tainas. Täidiseks keetke eraldi porgandid 
(1 kg) ja riisi (100 g). Riivige porgand või lõigake väikesteks 
tükkideks, pange koos kahe peeneks hakitud sibulaga pannile 
ning praadige kergelt võis. Segage kokku riisiga. Lisage maitse 
järgi soola ja jahvatatud musta pipart. Edasi tegutsege jälle na-
gu sibulapiruka puhul. 

kitsastel Peipsi-äärsete külade 
– Kolkja, Kasepää, Varnja – tä-
navatel kullerfirma DPD Eesti 
veoautod. Aktsiooni vältel tuli 
paaril korral teateid, et saada-
olev sibulakogus on jõudsasti 
vähenenud. Ent mõnes kohas 
sibulat siiski veel oli, mis siis, et 
pakkimata – valla mehed lõid 
käed külge ja 700 kilo pakiti 
10-kilostesse kottidesse vaid tun-
niga. “Tegite mul ära mitme päe-
va töö,” rõõmustas peremees. 

Uuel aastal jälle
Rae valla algatust ja sibulate 
traditsiooni soovitakse jätkata 
ka tuleval aastal Viimsis, sest 
viimsilaste huvi oli suur. Veo-
autot oodateski küsiti tihti, kas 
saaks veel sibulaid soetada. 

“Täna olen küll veendunud, 
et peaksime järgmisel aastal jäl-
le sibulaid üheskoos soetama. 
Kohalike Peipsiääre inimeste-
ga suheldes tehti meile ettepa-
nek, et järgmisel aastal võiksi-
me aktsiooniga sibulaid Viimsi 
valda tooma minna juba peale 
20. augustit, sest selleks ajaks 
on sibulad juba suured ja kui-
vatatud ning ei ole ohtu, et sibu-
lahinnad on üles löödud ning 
sibulakoguseid ei jätku nagu 
juhtus sellel aastal,” täiendas 
algatuse mõtte koduvalda too-
nud Trei.

Viimsi Teataja

“Need on kohapeal kasvanud sibulad,“ sõnas Kirjakija Rotmanova, 
kes müüs viimsilastele 200 kg sibulaid.

Tänu kullerfirma dPd professionaalsetele autojuhtidele said suured 
veoautod väikestel Peipsiääre tänavatel ohutult liigeldud ning 
sibulad jõudsid Viimsi valda. 



23. september 2016   TURVALISUS   5

Sel päeval, kui võtan ette 
päeva Viimsis, et kaasa 
sõita g4S patrulli turva-
töötaja Margit Männa-
maaga, on nagu tellitult 
väga ilus ilm ning piirkond 
pakub kontrollpunkte 
läbides ja sel hommiku-
poolikul saabunud ain-
sale häirele reageerides 
väga kauneid vaatepilte. 

Margit on pärit Hiiumaalt ja 
töö patrullis talle meeldib, sest 
see pakub liikumisvõimalust 
ning kunagi ei tea, mis päeval 
ees ootamas. Kokku sõidab Mar-
git oma vahetuse ajal sõltu-
valt päevast 120 kuni 180 km. 
“Kaht ühesugust päeva juba ei 
ole. Kunagi ei tea, mis häire ja 
kust tuleb ja kaua seal oled. Ru-
tiini pole. Hästi on tunda, kui 
on käes kuu algus või värskelt 
olnud palgapäev, aga ka siis pais-
tab, et viimsilane peab pidu pi-
gem linnas,” räägib Margit.

Üks vähestest naistest 
patrullis
Margit õppis vanglaametnikuks, 
kuid jättis õpingud pooleli ega 
kahetse. Enne G4S-i tulekut on 
Margit töötanud veel munitsi-
paalpolitseis ning turvaettevõt-
tes Securitas valveadministraa-
torina. G4S-i kandideeris ta, et 
patrulli tulla, ning ei lasknud 
end heidutada, kui värbamises 
esimese hooga tema soovi skep-
tiliselt suhtuti. Patrullitööd kipu-
takse pidama eelkõige meeste 
alaks, kuid G4S-is on naisi sel-
le töö peal aina rohkem, näi-
teks ka Pärnus, Keilas ja Sauel 
võib kohata naisi patrullis.

Korrakaitsepisiku on Mar-
git saanud ilmselt politseis töö-
tavalt vanemalt õelt, kellelt ta 
aeg-ajalt praegugi asjalikku nõu 
saab. Margitil on süda õige ko-
ha peal ning kui ta midagi mär-
kab, annab sellest teada isegi 
siis, kui parasjagu tööpostil ei 
ole. Sellest lähtuvalt soovitab 
ta ka Viimsi elanikel märksa 
julgemalt teavitada kahtlust-
äratavatest tegudest – see üks 
kõne ei nõua palju, kuid aitab 
üheskoos hoida valla vara heas 
korras. “Helistage G4S-i juh-
timiskeskusesse 1911 või hä-
daabinumbrile 112, kui näete 
midagi, mis äratab teis kaht-
lust. Samuti võib alati juurde 

2015. aastal registreeriti 
Eestis 1428 alaealiste 
poolt toime pandud kuri-
tegu, millest Harjumaal 
500.

Võrreldes 2005. aastaga on ala-
ealiste kuritegude arv koguni 
kolm korda vähenenud, kuid 
Eestis on jätkuvalt tuhandeid 
noori, kes panevad toime õi-
gusrikkumisi ja kelle puhul on 
oluline kriminaalkarjääri süve-
nemist süsteemselt ning kaas-
aegsete meetmetega ennetada. 

Justiitsministeeriumi krimi-

naalpoliitika osakonna analüü-
sitalituse juhataja Jako Salla 
sõnul on alaealiste kuritegevu-
se vähenemise põhjuseid mit-
meid. “Ühelt poolt noorte arvu 
vähenemine, mis juba iseene-
sest mõjutab statistikat. Ka meie 
lastekaitse ja tugisüsteemid koo-
lides on tugevnenud ja meil on 
rohkem ressursse noortega te-
geleda,” selgitas ta. “Teisalt on 
mõjutajaks märgatavalt muu-
tunud keskkond. Noored vee-
davad üha enam aega nutisead-
metes ja vähem käiakse väljas. 
Selle arvelt on vähenenud rik-

kumiste arv õues, kuid kasva-
nud jällegi rikkumised küber-
ruumis.”

Salla hinnangul on noorte 
õigusrikkumistele reageerimi-
se puhul oluline silmas pidada 
seda, et enamikul juhtudel on 
seaduserikkumised noorukieas 
juhuslikud ja väljendavad puber-
teediea mässumeelsust. “Suur 
osa kuritegudest tegelikult ei 
jätku ja sellest kasvatakse väl-
ja. Sellistel juhtudel ei ole üle-
reageerimine mõistlik, vaid ise-
gi riskantne. Küll aga on meil 
ikkagi sadu noori, kelle prob-

leemid on väga keerulised ja 
kelle puhul on oluline enneta-
da probleemide eskaleerumist. 
Eriti oluline on seejuures rea-
geerida probleemile, mis on 
käitumiseni viinud, mitte kit-
salt toime pandud õigusrikku-
misele,” rõhutas ta.

Selle eesmärgi täitmiseks 
on alates 2015. aastast kõige 
probleemsemad alaealised Jus-
tiitsministeeriumi huviorbiidis 
seoses mitmedimensioonilise 
sekkumisprogrammiga MDFT 
(multidimensional family the-
rapy), mis on suunatud tõsiste 

Alaealiste kuritegevus on kümne aastaga vähenenud kolm korda
õigusrikkumistega (sh uimasti-
te tarvitamine, koolist kõrvale-
hoidmine, kuritegevus) noorte 
ja nende perede abistamiseks. 

MDFT terapeudi Pille Küti 
sõnul on MDFT teaduspõhine 
ja kaasaegne pereteraapia, mis 
pakub alternatiivi noorte kin-
nistele asutustele ja lühiajalis-
tele sekkumistele. “Teraapia eri-
pära seisneb võrgustikupõhises 
lähenemises, kuivõrd kaasame 
nõustamisse lisaks noorele ka 
tema pere, aga ka näiteks õpe-
taja või muu olulise tugiisiku. 
Usume, et toimivad peresuhted 

on parim ravim laste ja noorte 
probleemidega tegelemiseks,” 
ütles Kütt. 

MDFT sekkumisprogramm 
on suunatud 11–19-aastastele las-
tele ja noortele, kellel on prob-
leeme seaduskuulelikkusega 
ja oht sattuda kuritegude tõttu 
vanglasse või erikooli. Eestis 
tegutseb täna 18 psühholoogia 
ja sotsiaaltöö taustaga MDFT 
kogenud terapeuti. MDFT prog-
rammi on läbinud üle 100 pere 
ja hetkel on töös üle 90 juhtu-
mi. 

Justiitsministeerium 

TURVATööTAJAd AITAVAd VÄHENdAdA POLITSEI 
TööKOORMUST
Viimsi vald kasutab turvaettevõtte teenust seetõttu, et po-
litsei poolt pakutavatest patrullidest jääb avaliku korra ta-
gamisel väheks. Viimsi vald toetab ka politseid. 

Vald on toetanud abipolitsei tegevust ja turvakaamerate 
paigaldamist avaliku ruumi, kuid samas tellib turvateenust ka 
turvaettevõtetelt. Selleks, et teha omavalitsustele lihtsamaks 
turvaettevõtete kasutamist avaliku korra tagamisel, plaanib 
riik anda turvatöötajatele tulevikus rohkem õigusi. Siseminis-
teerium kavandab turvaseaduse muutmist, soovides laiendada 
turvaettevõtjate õigusi eesmärgil kaasata neid senisest enam 
politsei ülesannete täitmisse just avaliku korra tagamisel. 

Siseministeerium on seisukohal, et avaliku korra tagamine 
on mitte ainult politsei, vaid ka kohaliku omavalitsuse töö. Küll 
aga pole paika pandud piir, kes täpselt mille eest vastutab. Jä-
me joon jookseb sealt, kustmaalt on inimese elu ja tervis ohus. 
See peaks olema politsei ülesanne. Teised avaliku korra rikku-
mised võiksid olla kohaliku omavalitsuse ja turvafirmade hal-
dusalas. 

Aktsiaseltsi G4S Eesti juhatuse esimees Priit Sarapuu arvab 
samuti, et turvaseaduse muutmine on kindlasti vajalik. Turva-
firmade suurem kaasamine tähendab ka politsei töökoormu-
se vähenemist. Selleks, et turvafirmad saaksid täita rohkem 
politsei ülesandeid, on vaja suurendada turvatöötajate õigusi. 
Turvafirmadel võiks olla näiteks võimalik nõuda õigusrikkujalt 
isikut tõendavat dokumenti ning viia teda politseijaoskonda 
või arestimajja. Samas peab koos õiguste laienemisega suu-
renema ka kontroll turvafirmade tegevuse üle ning rohkem 
tähelepanu tuleb pöörata turvatöötajate väljaõppele. Turvaet-
tevõtete tegevusvõimaluste laienemisega suurenevad ka valla 
koostöövõimalused eraturvaettevõtetega ning elanikud tunne-
vad Viimsi vallas ennast turvaliselt.

Margus Talsi
Abivallavanem

Päev patrullis koos turvatöötaja Margitiga

astuda ja otse oma küsimus 
esitada või murest rääkida. Kui 
ma ka kohe vastust ei tea, siis 
kindlasti uurin järele,” lubab 
Margit. Samuti võib helistada, 
kui on vaja lahendada mõni tõ-
sisem intsident – patrull on öö-
päev ringi vallas. Kõige ereda-
ma paanikajuhtumina meenub 
Margitile, kui ta astus vahele
õlletoas omavahel kaklema läi-
nud meestele. Kõik käis nii kii-
resti, et ta isegi ei mäleta enam, 
kuis täpselt. Igatahes oli ta üht-
äkki südikalt kahe mehe vahel 
ja küsis ühelt löömamehelt, kas 
too naist ka lööb. “Selle peale 

unustasid nad kakluse hoopis-
ki ära,” muigab Margit tagant-
järele. 

Peamiseks mureks 
pisihuligaansused
Margit on hea suhtleja ning la-
hendabki üldiselt kõik olukor-
rad sõnadega ära. Noortega on 
ta ka juba eelnevatel töökoh-
tadel saavutanud kiiresti ühi-
se keele, nii ka Viimsis. Ta on 
suutnud näiteks panna noored 
teatud kogunemiskohtades vä-
hemalt enda järelt koristama. 
“Paistab, et see on mõjunud. 
Kui hiljem olen kohta läinud 

üle kontrollima, on pudelid ja 
krõpsupakid kaasa võetud või 
prügikasti visatud.”

Viimsit peab Margit üld-
joontes turvaliseks, kuid pisi-
huligaansusi tuleb ikka ette. 
Kõik oma märkamised paneb 
patrulli turvatöötaja aruandes-
se kirja ja see saadetakse koha-
likule omavalitsusele, kes jõu-
dumööda nendele tähelepane-
kutele reageerib. “Noored võik-
sid oma aega asjalikumalt si-
sustada, käia trennis või huvi-
ringides,” märgib Margit. “Sel-
le asemel pistab aga mõni hoo-
pis markeri taskusse ja joonis-
tab inetusi bussiootepaviljoni 
seinale.” Samamoodi teevad Mar-
gitile muret mahajäetud hoo-
ned, suur koolimaja ja laste-
aed, mida aeg-ajalt käiakse lõh-
kumas ja sodimas. Sügisest on 
õnneks laste aeg paremini si-
sustatud.

Ettevaatust ratastega 
liigeldes!
Kooli algus on olnud rahulik, 
kuid teatud kellaaegadel on nüüd 
vallas saginat rohkem. Keva-
del käis Margit vahepeal pärast 
tundide lõppu isegi kooli park-
las peatumas, et koolijütsidel 
silma peal hoida. “Peamine prob-
leem on liiklemine jalgrataste 
ja tõukeratastega. Noored ei an-
na endale aru, et liiguvad ratas-
tel olles palju kiiremini ja või-

vad nii ootamatult sõiduki ette 
sattuda. Samuti võiksid kooli-
lapsed rohkem kiivrit kanda. 
Nooremad kannavad tublisti, 
kuid vanemate õpilaste jaoks 
pole see nii popp, häbenetakse 
kahjuks.” 

Lisaks paneb Margit tõuke-
rattaga sõitjatele südamele, et 
korrataks üle valgusfoori vär-
vid: “Punasega seisan ja ootan, 
kui tuli roheliseks läheb, siis 
lähen üle tee.” Pimeda aja lähe-
nedes teeb Margitile veel mu-
ret valgustus mõnes kandis, näi-
teks Tammneemes, ning hel-
kurite mitte kandmine. “Viim-
silased on väga agarad tervi-
sesportlased, kuid paljudel puu-
duvad helkurid. Ju arvatakse, 
et kergliiklusteel olles pole hel-
kurit vaja, kuid mõnes kohas 
tuleb teed ületada ja siis peab 
olema autojuhi jaoks nähtav. 
Samas olen täheldanud spor-
diharrastajaid, kellel on seljas 
nutikas riietus, mis on üleni hel-
kurriidest või põneva helkur-

mustriga. Kui ei taha helkurit 
kanda, siis võikski mõelda vas-
tavale riietusele või õmmelda 
riietusele külge helkurribasid. 
Ole leidlik ja tee end nähta-
vaks!” soovitab Margit. 

Margitile meeldib ta töö, 
sest see viib teda kokku erine-
vate olukordade ja inimestega. 
Samuti sobib talle usina õppu-
rina paindliku graafikuga töö. 
Hiljaaegu omandas ta Hiiumaa 
Ametikoolis veoautojuhi kut-
se (lapsepõlveunistus!), nüüd 
Tallinna Tööstushariduskesku-
ses logistiku eriala. “Põhikoo-
lis õppisin ma õpetajale, nüüd 
iseendale. Kevadel sain koo-
list isegi kiituskirja,” jutustab 
Margit, kel mõlgub juba peas 
mõte minna õppima veel liik-
luskorraldust. See kõik läheb 
kokku ka tööga turvaettevõttes 
ja patrullis. 

Esme Kassak
G4S Eesti 

kommunikatsioonispetsialist

Margit Rannarahva muuseumi õuel. Foto Esme Kassak

5 TURVASOOVITUST
n Anna avaliku korra rikkumistest G4S-i juhtimiskeskusele numb-
ril 1911 alati teada. Mida varem saavad turvapatrullid sekkuda, 
seda parem. Korrarikkumisi aitab vähendada süsteemne sek-
kumine, seetõttu tasub järjekindlalt probleemidest teada anda. 
Kui kellegi elu ja tervis on ohus, helista hädaabinumbril 112.
n Kõik hoovi peal olevad vähegi väärtuslikud asjad tõmbavad 
varaste tähelepanu. Tööriistad, tehnika ja muu selline on soo-
vitav lukustatud uste taha silma alt ära panna. 
n Kodust lahkudes sulge aknad ja lukusta uksed. Ka tuulutus-
avale jäetud aken on turvarisk.
n Kel on koju valveseadmed paigaldatud, siis ei maksa unusta-
da, et iga valvesüsteem vajab hooldust vähemalt kord aastas. 
Vastasel juhul võib hakata esinema tõrkeid ja valehäireid. 
n Ole liikluses tähelepanelik. Jalakäijana kanna helkurit, rat-
turina (soovitatavalt ka tõukerattaga) kiivrit ja autojuhina ära 
unusta turvavööd. Õhtusel ajal vallas sõites jälgi kiirust, sest 
teele võib sattuda ka metsaasukaid.

Hea teada! Tagasisidet patrulli töö kohta saad anda veebi-
aadressil www.g4s.ee/turvateenindaja.



10. Viimsi turvalisuspäev

Nele ja birgit tervitasid tulijaid Viimsi valla poolt, jagades infolehti, 
Viimsi Teatajat ja helkureid.

Näidistreening. Fotod Liina Rüütel, Kristjan Rosin

Politseikoer näitas, mida suudab.Kui mina ükskord suureks saan...

Tallinna Sadama kaptenil hüljes Ülol olid käed kogu aeg kommikorve täis.

Vau! Kus nüüd alles lendab...

Pöörlev auto oli ülipopulaarne 
atraktsioon, kus pidevalt 
huviliste järjekord.

Näitetrupi Eskperiment kohvik.

Kaks ühe vastu.

Kaitseliit lubas relvi lähemalt katsuda.

Viimsi huvikeskuse esindus: 
Ita-Riina, Anna-Liisa ja Kalle.

Lahingus lõid kaasa mitmed 
sõjamasinad.

Soomuk on peatatud ja 
kahjutuks tehtud.

Jäätis ja suhkruvatt ei puudu 
üheltki korralikult ürituselt.
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ühest kohast kätte. Siin valid oma huviringid 
ära, lähed koju, süvened natuke ja leiad enda 
või laste jaoks sobiva. Jaa, ka täiskasvanutele 
on siin pakkumist.”

Tõnu, Terje ja Egert 
“Kustutasime tuld, istusime politseiautos, sõime 
pirukat. Saime palju õhupalle. Olime turvalisus-
päeval esimest korda, ehkki viimsikad oleme 
juba aastaid. Päris kasulik oli neid asju näha, 
näiteks kasvõi seda, miks peab autos kindlasti 
turvavöö peal olema,” oli pere üksmeelel. 

tekst ja fotod Annika Koppel

oleme siin kolmandat korda. Käisime politsei 
asju katsumas, olime pöörleva auto järjekorras, 
aga tüdruk ikka ei julgenud üksi minna, et äkki 
lööb pea ära või midagi. Tuletõrje ja Päästeame-
ti juures lahendasime küsimusi ning kustutasi-
me tuld. Mina ei olnud ka enne tulekustutiga 
tuld kustutanud. Teooria on ju kõik selge, aga 
seda pole vaja olnud ja kodus niisama proovi-
ma ei hakka. Selles suhtes oli põnev,“ jagab ema 
Anne-Mai muljeid. 

“Mulle meeldis ka tule kustutamine,” lisab 
Simon.

“Ma pidin vastama küsimustele politsei le-
hel, et mida tohib teha ja mida mitte,” räägib 
Lilian. “Sain teada, et üle tee ei tohi minna nii-
sama, ainult sebraga ja valgusfooriga. Siis sain 
veel teada, et ilma kiivrita ei tohi rattaga sõita.”

“Meie issi nimi on Kalle,” teatab Simon kui 
kõik oma nimed öelnud. “Aga tema jäi koju.” 

Marge ja georg Martin 
“Pöörlevasse autosse poissi ei lastud, et liiga 
väike ja vähe kaalub – ta on viiene. Aga politsei 
ja sõjaväe autosse sai. Ise sai teha märke. Tuld 

ei lubatud ka kustutada, et liiga väike. Helku-
reid jagati palju. Kommi jagati. Õde esines in-
folaadal tantsugrupiga, tulimegi teda vaatama. 
Viimsis oleme elanud kakskümmend aastat. Siin 
oleme viiendat-kuuendat korda. Enda jaoks olen 
ka leidnud ringe, aga rohkem ikka lastele,” ütleb 
ema Marge.

Juri ja Aleksandr 
“Kus meie ema nüüd jäigi?” vaatavad isa ja 
poeg otsivalt ringi. “Meile väga meeldis. Leid-
sime mitu trenni ja muud huvitavat infot, mida 
kodus lähemalt uurime. Palju on siin põnevat. 
Elame Pärnamäel ja sellisele üritusele sattusime 
esimest korda,” ütleb isa Juri. “Mulle meeldis 
väga hästi. Kõik oli väga huvitav. Politseikoeri 
nägin ka,” lisab Aleksandr. 

Heidi, Kristelle ja Kristofer
Heidi on huvikeskuse töötajana turvalisuspäeval 
info pakkujana väljas olnud. Nüüd lapsepuhku-
sel olles saab ta proovida, kuidas on külasta-
jana siin osaleda. “Sain vaadata, mis väljas oli 
ja mida pakutakse. Lapsele meeldisid erinevad 
asjad peale suhkruvati.” 

“Vahvel, popkorn, kass Artur. Helkurid meel-
disid. Glow box tundus huvitav, kus sai helkureid 
lugeda. Jänku meeldis ka (Viimsis spaa lastekes-
kuse zoo-kohviku jänku),” loetleb Kristelle. 

“Kõige popim atraktsioon on pöörlev auto, 
sinna oleks tahtnud minna, aga seal on järjekord 
kogu aeg,” ütleb Heidi, kes käib turvalisuspäe-
val juba kuuendat-seitsmendat korda. “Ega üri-
tus pole suuremaks läinud, kogu aeg on rahvast 
palju olnud, sest see on hea, et saab info kõik 

23. september 2016   TURVALISUSPÄEV   7

Turvalisuspäevale tuldi perega ja uudis-
tamist jätkus nii suurtele kui ka väikes-
tele. Viimsi Teataja uuris, kuidas üritus 
meeldis ja mida põnevat siit teada saadi. 

gerli, Jarko ja Liisa 
“Tulime otsima huviringe, siin on hea vaadata, 
sest kõik on ühes kohas koos, saab ka rääkida ja 
küsida. Siis ei pea ise kusagilt internetiavarus-
test otsima ega näpuga järge ajama, et kas minu 
lapse vanusele sobib või ei. Muidugi on huvitav 
ka vaadata siin igasuguseid põnevaid masinaid. 
Jarko käis ühe kaitseväemasinas sees ning vaa-
tasime ka pommid ja pommiroboti üle.”

“Mind huvitab Jaak Mae suusakool,” ütleb 
Jarko. Ema lisab, et poiss on ka kergejõusti-
kutrenni küsinud ja selle vastu huvi tundnud. 
“Leidsime siit ka ühe trenni, mis võib-olla so-
bib,” lisas ema. “Tüdrukule meeldib väga laul-
da, talle leidsime ka lauluringi, mis siis, et ta 
veel koolis ei käi.”

“Pole siin varem käinud, kuidagi on see 
meist mööda läinud varem. Seekord võtsime 
härjal sarvist ja mõtlesime, et tuleme ikka vaa-
tama, eriti kuna esimene laps läks kooli, siis oli 
huvi suurem. Mina olen küll Viimsis üles kas-
vanud ja siin koolis käinud, aga perega elame 
hoopiski Pirital. Siin trennis käia on lähemal kui 
linna minna.”

Anne-Mai, Simon ja Lilian 
“Olen Virtsu lähedalt pärit, aga Viimsis elan 
juba kümme aastat. Turvalisuspäevale tulime 
esimest korda siis, kui Lilian kooli läks, nüüd 

Kuidas teile turvalisuspäeval meeldis?

Kodanikukaitse MTÜ 
koostöös Pärnamäe Küla-
seltsi, Eesti NATO Ühingu 
ja Kaitseliiduga viisid 
Viimsi turvalisuse päeval 
läbi küsitluse, et kaardis-
tada elanike teadmised ja 
mõtted elanikkonnakaitse 
valdkonnast. 

Anonüümne küsitlus koosnes 
neljateistkümnest valikvastuse-
ga küsimusest, vastajaid oli üle 
100 inimese vanuses 18–70 aas-
tat.

Üle 70% vastanutest on val-
mis koostööd  tegema kohaliku 
omavalitsusega. Kriisiolukorras 
loodab Viimsi elanik peamiselt 
Päästeametile (43%), järgmi-
sel kohal on iseseisev hakka-
masaamine (27%) ja kolman-
dal kohal kohalik omavalitsuse 

Elanikkonnakaitse küsitlus ootab vastajaid

Küsitlust sai Turvalisuspäeva raames täita Eesti NATO Ühingu telgis. Foto Kristjan Rosin

abi (22%). Positiivne on see, et 
45% vastanutest on kodus pii-
savalt söögi- ja joogivarusid 
3 päevaks, 25% 5–7 päevaks 
ja 20% lausa 10 päevaks ning 
60% on kindel, et ta teab mida 
kriisiolukorras kiirelt kodust lah-
kudes kaasa võtta, kuid 40% 
ei ole selle peale kunagi mõel-
nud. Oma teadlikkusele kriisi-
olukordades loodab 61% vas-
tanutest isiklikult elukogemu-
sele ja usub, et saab hakkama, 
28% on läbinud ka vastava et-
tevalmistuse. Ligi pooled vas-
tanutest sõidaksid maale, kui 
kodus olemine ei oleks enam 
piisavalt turvaline. 

Ka teil on võimalik anda 
oma panus tagasiside kogumi-
sele ning täita vastav küsi-
mustik septembrikuu jooksul 
Pärnamäe külaseltsi kodulehel 

(www.parnamaekula.ee) või 
Facebooki lehel – oleme juba 
ette tänulikud! Saadud infor-
matsiooni kasutatakse 6. ok-
toobril toimuva konverentsi 
“Eesti julgeolek 2016: minu 
panus” ettevalmistamiseks ja 
elanikkonnakaitse pilootprojek-
ti läbiviimiseks Pärnamäe kü-
las. Lisaks edastatakse kokku-
võte Riigikantseleile ja sise-
ministeeriumile, kes koostöös 
moodustasid 2016. aasta lõpus 
rakkerühma, mille ülesandeks 
on lähiaastatel välja töötada 
Eesti elanikkonnakaitse kont-
septsioon.

Krista Mulenok
Pärnamäe külaseltsi 

juhatuse liige



8   NOORED & HARIDUS 23. september 2016

Viimsi Kool tähistab 
35. aastapäeva
2016. aastal tähistab Viimsi Kool 35. aastapäeva. 14.–18. 
oktoobrini toimub mitmeid üritusi nii vilistlastele, endiste-
le õpetajatele kui ka tänastele õpilastele ning õpetajatele. 

14. oktoober
- Vilistlastunnid. Hommikul oota-
me vilistlasi tundidesse külalis-
õpetajateks. Anna oma soovist
teada, kirjutades e-posti aad-
ressil maarja.urb@viimsi.edu.ee, 
kus võimalusel too välja teema/
valdkond, eelistatud kellaaeg, 
eelistatud vanus/klass.
- Vilistlaskonverents kell 13.00–
15.00. Konverentsil saavad sõ-
na erinevate eluvaldkondade 
esindajad, kelle haridustee on 
alguse saanud Viimsi Koolist.

15. oktoober
- 12.00 jalgpalliturniir Viimsi staadionil (vilistlaste, õpilaste, 
õpetajate ja vallavalitsuse võistkonnad)
- 17.00–18.00 Aktus (kutsetega külalistele).
- 18.00–19.00 Direktori vastuvõtt (kutsetega külalistele).
- 19.00–20.00 Lendude kaupa kohtumispaigad klassiruumides.
- 20.00–00.00 VILISTLASPIDU Tantsuks mängib ansambel Regatt.
- 00.00 Kokkutuleku ametlik järelpidu toimub pubis Black Ro-
se. Pubi suurel ekraanil videodisko, VDJ Andrus Kuzmin. Video-
disko kestab kuni kella kaheni öösel. Laudade broneerimine 
Black Rose pubis telefonil 5628 2261.

Osalustasu
Tasudes ülekandega kuni 12. oktoobrini on osalustasu 15 eurot. 
Samal päeval kohapeal tasudes 20 eurot (sularahas). 

Ülekanne teha: SA Viimsi Keskkooli Fond, Swedbank 
EE462200221064973800, selgitusse: vilistlaspidu, osaleja(te) 
nimi ja lõpetamise aasta(d).

Kutsetega külalistele on sissepääs tasuta!
Vaata infot ka: www.viimsi.edu.ee ning Viimsi Kooli Face-

booki lehelt.

Viimsi Kool

14.–15. septembril toi-
musid vestlusvoorud ning 
valiti Viimsi nortevolikogu 
uue koosseisu liikmed.

Noortevolikogu liikmete vali-
misel lähtutakse demokraatlik-
kuse põhimõtetest. Kõigil Viim-
si valla noortel oli 3. augustist 
kuni 11. septembrini võimalus 
kandideerida Viimsi noortevo-
likokku. 

Uude koosseisu valiti vest-
luste põhjal Marcus Ehasoo, 
Kristiina Laura Järve, Christin 
Liis Krass, Laura-Marie Lin-
holm, Gerttu Osa, Rea Rikko, 
Priit Robas, Triinu Roosna, Karl-
Erik Saul, Teet Simson, Ein-

hu kutsuti need lugejad, kes 
lugesid läbi vähemalt 5 raama-
tut. Hoogsal peol jagati tubli-
matele kiidukirju ja tunnustati 
neid auhindadega. 

Tublimad, kes lugesid läbi 
20 oma vanuserühma raamatut 
ning said lisaks diplomile ka 
Viimsi Kino kinkekaardid, olid 
Liisa Mandel, Kristelle Kirsi-
mäe ja Saamuel Palu. Kiirei-
mad lugejad, kes said lisaks dip-
lomile auhinnaks Atlantis H2O 
Aquapargi pääsmed, olid Liis 
Getter Saar ja Tristan Aik Sild. 
Kiireim lugeja eelkooliealiste 
laste rühmas oli Priit Pedaste, 
kes luges 1.–3. klassi vanuse-
rühmas  läbi 20 raamatut  juba 
26. juuniks  ja lisaks veel 10 raa-
matut vanuserühmas 4.– 6. klas-
si valikust. Tore, et Priit leidis 
igast raamatust enda jaoks mi-
dagi olulist.

Võistulugemise lõpuüritus 
sai teoks tänu headele sponso-
ritele. AS Tampe, kes on olnud 
esimene ja kõige pikaajalisem 
toetaja, tegi maitsva suvise tor-
di. Kultuurkapitali ja Viimsi val-
lavalitsuse toel esines üllatus-
külalistena Piip ja Tuut eten-
dusega “Loomamuinasjutud”.  
Atlantis H2O Aquapark pani 
välja 3 peaauhinda kiireimate-
le lugejatele.

Täname kõiki lugejaid ning 
ootame rohket osavõttu ka järg-
misel aastal!

Viimsi raamatukogu

Viimsi huvikeskuses toimuvad õpitoad on 
meeldiv võimalus argirutiinist väljumiseks, 
õppides midagi uut ja valmistades oma kä-
tega ilusaid esemeid endale või kingituseks 
teistele.

Alates oktoobrist saavad 
soovijad osaleda paberi-
kunsti, klaasist ehete val-
mistamise ja minivitraa-
žide tegemise õpituba-
des.

Paberikunsti õpituba-
des valmib iga kord roh-
kete paberdetailidega 
kaunistatud ese – näi-

teks ehtelaegas, salvrätikarp, seinakalender, 
šokolaaditaskuga kaart, parkimiskell või fotoal-
bum.

Klaasist ehete õpitubades kujundatakse oma 

2012. aastast on Viimsi 
raamatukogu laste suvise 
lugemise tõhustamiseks 
läbi viinud üritust “Suvine 
võistulugemine“. Käes-
oleval aastal toimus juba 
viies võistulugemine, 
kusjuures aasta-aastalt 
on laste huvi sisustada 
oma suvevaheaeg raama-
tuga kasvanud. 

Kui esimesel aastal (2012) ja-
gati välja 23 lugemispassi ja kü-
simustele vastas 10 lugejat, siis 
käesoleval aastal jagati välja ju-
ba 91 passi ning 71 lugejat vas-
tas ka küsimustele. 

Vähemalt 5 raamatut luges 
läbi 53 last. Edukalt osales ka 8 
eelkooliealist last. Kõigist viiest  
võistulugemisest on osa võtnud 
Meribel Kuusik ja jõudnud iga 
kord ka lõpuüritusele. Hea-
meelt teeb  see, et peale on kas-
vamas lugejate noorem põlv-
kond. Nii osalesid tänavu võist-
lusel staažikate osavõtjate noo-
remad vennad: Armin Martin 
Akkel ja Arle Aron Reidma. 

Veidi lähemalt sellest, mil-
les võisteldakse. Võistlus  toimub 
kolmes vanuserühmas: 1.–3. klas-
side õpilased, 4. –6. klasside õpi-
lased ja 7.–9. klasside õpilased. 
Võistlejate hulgas on aegade 
jooksul olnud ka eelkooliealisi 
lapsi, kes loevad 1.–3. klasside 
õpilaste vanuserühmas. Igale 
vanuserühmale on valitud 10 raa-

Lõppes suvine võistulugemine

matut (2016. aastal 20 raama-
tut). Raamatuid on valitud nii 
vanemate ja ehk pisut unustuse 
hõlma vajunud raamatute kui 
ka uuemate auhinnatud raama-
tute seast, valikus on nii Eesti 
kui väliskirjanike loomingut 
ning ilu- ja teadmiskirjandust. 
Lähtutakse ka sellest, et raa-
mat ei oleks koolide soovitus-
liku lugemise nimekirjades ja 
et raamatut oleks raamatuko-
gus vähemalt 2 eksemplari. 

Kuna eelmistel aastatel oli 
raamatutest puudus, siis selleks, 
et raamatukogus eksemplaar-
sust mitte väga suureks ajada, 
suurendati raamatute hulka. Tu-
lemus oli igati positiivne, sest 
tublimad suutsid läbi lugeda 
kõik 20 oma vanuserühma va-
litud raamatut ning lisaks veel 
raamatuid järgmisest vanuse-
rühmastki. 

Käesoleval aastal muude-
ti ka raamatute kohta esitatud 
küsimusi. Soovisime lapsi mõt-
lema suunata avatud küsimus-
te abil, mille kaudu nad oma 
arvamust avaldada said. Hea-
meelt valmistas see, et enamus 
lapsi loevad raamatut mõttega 
ja leiavad sellest endale mi-
dagi olulist. Näiteks sai üks 
noor lugeja Martin Widmark 
raamatust “Nelly Rapp ja fran-
kensteinlane” teada, et enne 
peab mõtlema ja siis tegema. 
Aga David Walliamsi raamatut 
“Gängstamemm” lugenu leidis, 
et vanemad inimesed võivad 
olla väga toredad ja ka nemad 
olid kunagi lapsed. Tundub, et 
enamus valitud raamatuid meel-
dis.  

5. suvine võistulugemine lõp-
pes 23. augustil hoogsa lõpu-
peoga Viimsi raamatukogus, ku-

Võistulugemine lõppes tordisöömisega. Foto Viimsi raamatukogu

suse haldusüksuse territooriu-
mil. Noortevolikogusse saavad 
kuuluda õpilasesinduste ja noor-
teühingute esindajad ning ka or-

ganiseerumata noo-
red (noored, kes ei kuu-
lu noorteorganisat-
siooni või -gruppi). 

Varasemalt tegut-
ses Viimsis mittenoor-
te aktiiv, alates 2003.

aastast. Viimsi noortevolikogu 
on loodud Viimsi vallavoliko-
gu juurde 2014. aastal. Hoia 
end nende tegevustega kursis, 
jälgides neid veebist www.
facebook.com/noortevolikogu.
viimsi. 

Viimsi Teataja

fantaasia järgi isikupäraseid klaasist ehteid – 
ripatseid, prosse või kõrvarõngaid. Valminud 
tööd lähevad klaasiahju sulatamisele ja tule-
museks on unikaalne sulatatud klaasist ehe. 

Minivitraaži loomiseks õpitakse klaasi lõi-
kama ja lihvima ning tinaga kokku jootma. Nii 
valmib kaunis mitmevärviline dekoratiivpind 
aknale või uksele riputamiseks.

Õpitoad on jõukohased kõigile ega eel-
da eelnevat kogemust, vaid armastust pabe-
ri, klaasi ja isetegemise vastu. Osalemiseks on 
vajalik eelregistreerimine. Täpsema info õpitu-
bade toimumise kohta leiab Viimsi huvikesku-
se kodulehelt www.huvikeskus.ee huviringide 
rubriigist.

Annaliisa Sisask-Silla
Viimsi huvikeskuse kommunikatsioonijuht

Huvikeskuse huvitavad õpitoad

Paberikunsti õpitoas 
kaunistatud ehte-
laegas.

Viimsi noortevolikogu 2016/17
gard Tops, Adhele Tuulas ja 
Grettel Vildmaus.

Kohaliku omavalitsuse noor-
tevolikogu on valla- või linna-
volikogu juures te-
gutsev nõuandev ko-
gu, mille liikmed on 
noored. 

Noortevolikogu 
eesmärk on analüü-
sida valla või linna
pädevusse kuuluvaid noortekü-
simusi ning teha nende kohta 
ettepanekuid valla- või linnavo-
likogule ja -valitsusele. Noor-
tevolikogu liikmeks võivad ol-
la noored vanuses 14–26, kelle 
elukoht on registreeritud või 
kes õpib konkreetse omavalit-



23. september 2016   SISUTURUNDUS   9

VIIMSI KINO

Uued filmid 
Kinosügis rõõmustab vaatajaid uue Eesti filmiga 
– esilinastub Toomas Hussari (temalt pärineb ka 
menukas “Seenelkäik“) lavastatud “Luuraja ja 
luuletaja”. 

See on absurdihõnguline lugu kuivikust salapolitseinikust 
Gustavist, kes kohtub salapärase mustlannaga. Üsna pea 
selgub, et naine on idanaabri spioon, kuid vastase kavat-
suste teada saamiseks kästakse Gustavil suhet jätkata. 
Kuid käsu täitmine muutub mehele aina keerukamaks, 
kuna südamesse on vargsi hiilinud see tunnetest suurim. 
Peaosi mängivad Horvaatiast pärit Lana Vatsel, Jan Uus-
põld ja Rain Tolk.

1954. aastal väntas legendaarne Jaapani režissöör Aki-
ra Kurosawa filmi “Seitse samuraid“. Kuus aastat hiljem 
tegi John Sturges sellest uusversiooni, mille peaosades 
ajastu suurimad staarid Yul Brunner ja Steve McQueen. 
Ja nüüd, 56 aastat hiljem jõuab kinodesse Antoine Fuqua 
lavastatud versioon “7 vaprat”. Sündmused lükkab käima 
ahne kullamagnaat, kes esitab Rose Creeki linnakese ela-
nikele ultimaatumi: “Hakake ise astuma või muidu lahku-
te linnast jalad ees!” Seepeale palkab üks leseks jäänud 
linnaelanik pearahaküti (Denzel Washington) koos kuue 
värvika kamraadiga linnakest kaitsma. Unustatud vester-
nižanr on taas üles võetud.

9-aastase Louis Draxi elu saadavad kõiksugu õnnetu-
sed. Nii polegi suurt midagi imestada, kui ta perekondli-
kul piknikul kaljult alla kukub ja koomasse langeb. Poisi-
ga sündiv hakkab aina rohkem paeluma neuroloog Allan 
Pascali, kes asub otsima seletuse poisikese salapärastele ja 
eluohtlikele juhtumistele. Ja see ülesanne pole lihtsate kil-
last. Filmi aluseks on Liz Jenseni bestseller “Louis Draxi 
üheksas elu“, doktorit mängib Jamie Dornan.

Kui elektrik Mike Williams 20. aprilli hommikul 2010. 
aastal tööle läks, paistis sellest tulevat täiesti tavaline töö-
päev. Nüüdseks on see ajalukku läinud päevana, mil aset 
leidis Ameerika Ühendriikide ajaloo suurim ökokatast-
roof. “Deepwater Horizon” on naftaplatvorm, kus leidis 
aset plahvatus, milles hukkus 11 inimest, vigastada sai 17 
ning puurtorni omanikule British Petroleumile läks see 
kõik maksma 54 miljardit dollarit. Leegitsevast põrgust 
eluga pääsenud Mike’i osas astub üles Mark Wahlberg, 
kaasa teevad Kurt Russell, Kate Hudson ja John Malko-
vich.

Tim Burtoni uus film “Miss Peregrini kodu ebahari-
likele lastele” jutustab noormehest, kes vanaisalt saadud 
vihjete järgi leiabki pealkirjas toodud mõistatusliku pai-
ga. Olles mõnda aega ses imelises paigas viibinud, saab 
ta aru, et asukatel on nende erakordsete võimete pärast ka 
võimsad vaenlased ja aina rohkem hakkab tunduma, et 
just temas endas võib peituda võti, mille abil oma uued 
sõbrad päästa. Miss Peregrini kehastab prantslanna Eva 
Green ning filmi aluseks on Ransom Riggsi samanimeline 
bestseller.

Ben on pereisa, kes koos oma 6 lapsega on 12 aastat 
elanud sõna otseses mõttes metsas. Pärast abikaasa traagi-
list surma otsustab ta hoolimata äia ähvardustest naise ma-
tustele sõita ning sellest saab teekond, mis muudab kõik. 
Ka Beni enda vaateid ja arusaamu perekonnast, inimsuhe-
test ja tsivilisatsioonist. Cannesi filmifestivalil 10-minuti-
lise ovatsiooni pälvinud filmi “Kapten Fantastiline” lavas-
tas Matt Ross ja peaosas teeb kaasa Viggo Mortensen.

Viimsi Kino

Vana hea vesternižanr ärkab ellu ning seitse vaprat 
paugutavad jälle vahvasti.

Kevade tulekuga on ma-
japidamistööde nimekir-
jas sageli suurpuhastuse 
tegemine, aga tegelikult 
tasub põhjalik koristus ja 
inventuur kodus ja eel-
kõige enda garderoobis 
ette võtta ka sügisel. 

Suvised puhkusereisid, ranna-
päevad ja grilliõhtud on selleks 
aastaks läbi ning aeg taas asja-
likum nägu ette manada. Korras-
tatud riidekapp aitab end pare-
mini õigele lainele viia. Mõned 
nipid, kuidas värske riidekapi-
ga uuele hooajale vastu astuda. 

Vaata üle kõik riided ning 
sorteeri välja need, mida sa 
mitu aastat pole selga pannud. 
Hinda, kas ese ripub kapis veel 
vaid nostalgia tõttu või plaanid 
rõivast siiski lähimate kuude 
jooksul kanda. Vahel võid nii 
“uute” avastustega oma väli-
musele taas värskendust anda. 
Aga kui rõivaese enam üldse ei 
kõneta, siis paki see kotti ning 
vii taaskasutusse, kus keegi sel-
lele uue elu annab. Mälestusi 
hoia fotoalbumites, mitte gar-
deroobis.

Sorteeri välja need rõivad, 
mis vajavad puhastamist. Pe-
su kannatavad tooted saad ko-
dusel teel puhtaks, tundlikuma-
te materjalide (villamantlid, su-
lejoped jms) või keerulisemate 
plekkidega riideesemed vii kind-
lasti keemilisse puhastusse. Viim-
si Keskuse Nice’N’Clean vanem-
meister Natalja Fillimonova sõ-
nul tuleb pigem karta kui ka-
hetseda. “Oleme näinud palju 
juhtumeid, kus kodusel teel on 
üritatud oma lemmikriideid puh-
taks saada ning siis on need 
lootusetult rikutud,” sõnab Fil-
limonova. “Meie teeninduses on 
olemas kaasaegsed seadmed, 
ohutud puhastusvahendid ja tõ-
husad meetodid ka õrnade kan-
gaste käsitlemiseks.”

Vaata hoolikalt üle püksi-
servade õmblused, kleitide ja 
seelikute allääred ja muud ko-
had, mis vajavad ehk paran-

Sügisene suurpuhastus 
riidekapis

dustöid. Pigem olla juba ette 
hoolikas, et mitte avastada täht-
sale koosolekule kiirustades, et 
sobiva kleidi lukk on purune-
nud või serv inetult ripnemas. 
Kui sul on rohkem aega, siis 
tasub kõik garderoobis olevad 
riided korraks selga panna ja 
veenduda, et need endiselt suu-
ruse poolest sobivad ega vaja 
kusagilt korrigeerimist. Ka see 
aitab vältida halbu üllatusi, mis 
mõne olulise päeva ebamuga-
vaks võivad muuta.

Veendu, et su sukad ja so-
kid on puhtad ning terved. 
Vahel võib hargnev sukapaar 
rikkuda muidu laitmatu väli-
muse üldmulje. Ajad, mil su-
kasilmi pidi kodus ise üles võt-
ma ning tegemist oli tõeliselt 
defitsiitse kaubaga, on õnneks 
läbi. Varu endale piisavalt so-
bivaid sukki ja sokke, et olek-
sid valmis igaks argiseks või 
pidulikumaks olukorraks (üks 
paar sukki/sokke tasub endal 
alati ka kotis kaasas kanda – 
ootamatute hetkede puhuks).

Tee põhjalik inventuur oma 
jalanõude hulgas. Puhasta need 
vastavalt materjalile ning veen-
du, et jalatsid oleksid terved. 
Need, mis enam jalga ei mahu, 
ei ole mugavad või lihtsalt ka-
sutust ei leia, vii jällegi taaska-
sutusse, kus need saavad uue 
elu. Parandustöid vajavad kin-
gad aga toimeta professionaal-
se kingsepa juurde, kes need 

meisterlikult korda teeb. King-
sepatöökojast tasub endale ko-
ju soetada ka sobivad hooldus-
vahendid, et ise regulaarselt ja-
lanõusid korrastada. See hoiab 
nende välimust ning tagab pi-
kema kasutusea. Muide, king-
sepa juures saab tihti paluda 
abi ka väiksemate kotiparan-
dustöödega – liimimiste ja õmb-
lustega.

Kui väsimus veel ei kimbu-
ta ja energiat jätkub, siis kor-
rasta ka oma aksessuaarid. 
Vaata üle mütsid-sallid-kindad 
(talv on peagi tulemas!) ning 
sorteeri ehtekarp. Vabane liig-
sest ja veendu allesjäänud as-
jade korrashoius.

Viimase lihvi saad oma gar-
deroobile anda meeldiva aroo-
miga – pane riiulile lõhnakotike, 

mis võib lisaks meeldivale lõh-
nale ka kasulik olla (näiteks la-
vendli aroom hoiab koid eemal).

Korrastatud garderoobiga al-
gavad hommikud palju rahuli-
kumalt – tead täpselt, kus miski 
asub ning oled kindel rõivaste 
korrashoius ja puhtuses. Ühe-
kordne suurem pingutus annab 
sulle edaspidi palju võitu nii 
ajas kui ka närvirakkudes. 

Kui vajad professionaalide 
abi, siis Viimsi Keskuses aita-
vad sind Teenuste Tänava spet-
sialistid: Nice’N’Clean (keemi-
line puhastus), Tubli Rätsep (rõi-
vaste parandus), Sokisahtel (lai 
valik sukkpükse ja sokke) ning 
Kingaprof (kingade ja kottide 
parandus).

Helen Saluveer

Koht Nimi

1 Harry Potter and the Cursed Child Parts I and II

2 Pärast sind

3 Mina enne sind

4 VEB-fond. Kadunud raha

5 Minu esimene mõrv

6 Kristallide piibel 2

7 Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta

8 Ohtlikud inimtüübid. Endine FBI agent selgitab, kuidas ära 
tunda halbu inimesi ja end nende eest kaitsta

9 Mart Helme. Õnnesärgis sündinud

10 Kes? Miks? Millal? Tahan palju teada
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Tallinn Viimsi SPA laste-
keskuse zoo-kohvikus 
saab näha roheiguaani, 
vutte, tšintšiljasid, papa-
goisid, jänest, hiiri ja teisi 
toredaid loomi, samuti 
akvaariumikalu. 

Tänapäeval saavad nii lapsed 
kui ka nende vanemad suure 
hulga infot nutimaailmast ja elus-
loodus jääb üha kaugemaks. 
Lapsed ei pruugi loomadega 
kokku puutudagi mujal kui loo-
maaias. Kohvikus on loomad 
klaasist puurides, mis võimal-
dab neid hästi vaadelda. Teist-
pidi vaatlevad loomad ka ini-
mesi ning kui nad soovivad 
omaette olla, siis on selleks 

Viimsi SPA lastekeskuses töötab zoo-kohvik

neile ka varjumise võimalused. 
“Meie zoo-kohviku mõte 

on näidata, et loomad-linnud ela-
vad oma elu ja nende tegevust 
ei saa ühe hiireklikiga muuta,”

ütles lastekeskuse juht Pille-
Riin Kelder. “Kohviku külas-
tajad saavad jälgida väikeloo-
made ja lindude tegutsemist, 
toitumist ning tutvuda infoga 

loomade päritolust.”
Samuti selgitatakse lastele, 

kuidas loomade eest hoolitse-
takse ja mida keegi neist vajab. 
Lemmikloom, olgu ta kes ta-
hes, vajab hoolitsust ja omanik 
vastutab tema heaolu eest.

Pühapäevastel perehommi-
kutel tutvustatakse lastekesku-
ses kogu perele põhjalikult üht 
zoo-kohviku elanikest ja kin-
nistatakse saadud teadmisi läbi 
käeliste tegevuste ja ristsõna-
mänguga.

Lastekohvikus peetakse ka 
sünnipäevi, kus lapsed saavad 
loomi vaadata ning nende koh-
ta teadmisi omandada. 

Viimsi Teataja

Roheiguaan pikutab mõnusasti oma klaaspuuris. Foto Viimsi SPA

Sügisene suurpuhastus riidekapis aitab end paremini õigele lainele viia. Foto Matton
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Vaiksel ja soojal hilis-
suvisel päeval, kui pole 
tuult ega erilist lainet, 
sõidab Waterspordi kiire 
kaater Viimsist Rohu-
neeme sadamast Naissaa-
rele umbes 25 minutiga. 

Neil, kes Tallinnast Kalasada-
mast Monicaga tulevad, on tee 
mõnevõrra pikem. See vahe on 
u 10 kilomeetrit. Naissaar asub 
Soome lahes Tallinnast 10 km 
põhja pool, laevateed mööda on 
kilomeetreid rohkem. 

Septembri lõpus saab turis-
mihooaeg läbi. Sadamas on mõ-
ned ükskikud purjejahid ja suur 
pargas, millelt lossitakse ehi-
tusmaterjali. Mõned vanad ja 
kahjuks juba ka lagunenud ma-
jad on leidnud uue omaniku 
ning on lootust, et nad saavad 
uue kuue. Elu Naissaarel just 
ei pulbitse, aga tuikab. 

Soomlane Karl ja 
Naissaar
Karl Juha Lindströmil, kes mei-
le sadamasse vastu tuleb, on par-
gaselt saada laadung sillutise-
kive. Karl peab saarel külalis-
temaja ning nüüd, kui suvine 
turistide voog vaibumas, on just 
paras hetk, mil maja ees katki-
ne ja kohati aukuvajunud sillu-
tis välja vahetada. 

Karl on rahvuselt soomlane. 
Ta tuli Eestisse 1992. aastal äri 
tegema, ehituskaupu ja -ma-
terjali müüma. Äri võttis vedu 
ning kui 2002. aastal hakkas 
vald Naissaarel valdusi müü-
ma, otsustas Karl sinna suvila 
osta. Ta polnud kohta oma ihu-
silmaga näinud. Ka puudus tal 
Naissaarega igasugune vara-
sem side.

“Saatsin firma finantsjuhi 
valla enampakkumisel osalema. 
Kui pakkumine käis, sõitsin pa-
rajasti ise laevaga Soome ja kui 
Naissaarest möödusime, helis-
tasin, et ta võib summat kahe-
kordistada,” muheleb Karl. 

Nii saigi temast majaoma-
nik Naissaarel – ta ostis ära 
1952. aastal ehitatud ohvitseri-
de söökla, mille olukord pol-
nud kuigi roosiline. Maja läks 
ka kohe mõne aja pärast põle-
ma, katus põles maha ja taasta-
mistöödega tuli alustada üsna 
nullist. Naissaar hakkas neela-
ma Karli aega ja vahendeid ning 
andis aimu, et siin mere keskel 
mändide vahel on üks teistsu-
gune maailm kui see, milles äri-
mees igapäevaselt toimetas. 

Naissaarel pole poodi, post-
kontorit, kooli, kultuurimaja… 
Teed on pinnaseteed, sõita saab 
vaid kõrge autoga, tänavaval-
gustust pole ja telefonilevi on 
ka vahelduv – mõnes kohas na-
tuke on, aga üldiselt eriti mitte. 
Inimesi ka polnud, sest Nais-
saare püsielanikke on tänaseks 
kümmekond, aga toona oli veel-
gi vähem. Ületalve elab neid 
siin aga veelgi vähem. Saar on 
ideaalne koht neile, kes soo-
vivad peitu pugeda või ilma-
kärast eemale tõmbuda. Kuigi 
pealinnale ühtpidi nii lähedal, 

teistpidi siiski kättesaamatu ja 
kaugel. Laev iga ilmaga ei sõi-
da ja tegelikult saabki saare va-
het tihedamini liikuda umbes 
pool aastat. 

Ajapikku hakkas äri ajami-
ne Karli väsitama ning tekkis 
soov elus ka muud teha. Ette-
paneku teha Naissaarele küla-
listemaja tegi õigupoolest abi-
kaasa Eda. “Ütlesin Edale, et 
mina olen autojuht ja sulane, te-
ma organiseerib ja tegeleb kü-
lalistega,” ütleb Karl. “Nii hea, 
ise ei pea mõtlema, teed, mis 
öeldakse. Aga – remonditööd 
on minu peal, turistide veda-
mine veoautoga, noh ja siis sel-
gus, et on ekskursioonijuhti 
vaja…”

Nii et ikkagi taas samas rat-
tas?

“Ei, see on hoopis teistsu-
gune asi,” muheleb Karl. 

Karl Juha Lindström on päl-
vinud Viimsi valla tänukirja 2011. 
aastal pühendumuse ja panuse 
eest Naissaarel turismi ning et-
tevõtluse arendamisel ja saare-
elu edendamisel. Karli eestvõt-
tel on valminud saarel vaata-
misväärsusi tutvustavad tahv-

lid ja ka brošüür “Terra femi-
narum. Naissaare rahutu lugu” 
(2013).

2006. aastal avasid nad kü-
lalistemaja, alguses oli kohti 
vähe, aga aasta-aastalt ettevõt-
mine kasvas. “Saarele ehita-
mine on 2,5 korda kallim kui 
mandrile,” tõdeb Karl. Kõik 
kaup tuleb laevaga kohale tuua 
ja see on tülikas ning kallis. 
Laev tuleb eraldi tellida, see 
mahutab ainult teatud koguse 
ja siis peab tagama, et laeva 
mineku ajal kõik kaup ka ko-
hal oleks, ladustamise kohta 
vahepeal pole. 

2009. aastast jäi Karl päri-
selt Eestisse. Nüüd töötab kü-
lalistemaja täiel tuuril, seal on 
võimalus suvepäevi ja semina-
re pidada, ruumi jagub u 120 
inimesele. Suvehooaeg on pin-
geline, ühed tulevad ja teised 
lähevad. Eda suurt köögist väl-
ja ei saagi. Ta on ka Nargen-
festivali toitlustus- ja majutus-
partner. Metsaseenevõileib on 
sealses gurmees kõige popu-
laarsem. Kuna Naissaarel met-
sa jagub, koguni 85% saare 
pinnal, siis jagub siin ka seeni. 

Hugo ja seened
Karl teeb meile saarel ekskur-
siooni ja võtab seenekorvi kaa-
sa. Koer Hugo võtab samuti au-
tos koha sisse. Tegelikult on ta 
harjunud esiistmel vaadet nau-
tima, aga peab nüüd taha ko-
bima. Ühe korra püüab ka küll 
esiistmele imbuda, püüdes seal 
istujat lihtsalt välja puksida, 
aga saab peremehelt noomida: 
“Hugo, nii ei sobi!” ning suu-
natakse uuesti tagaistmele, kus 
ta siis resigneerunult ohates pi-
kali viskab.

Hugo on üheksa aastat vana 
ning ta tagumised jalad kipu-
vad veidi kanged olema. Kui 
jalad ei käi, peab pea jagama: 
kui pererahvas seenele läheb, 
arvestab ta umbes välja, kuidas 
nad liiguvad, sest trajektoor on 
enamasti üks – ning siis seab 
Hugo end sinna ootele, kust 
nad tagasi pööravad, et mitte 
liiga palju käia. 

Eda räägib aga, et mõnda 
inimest koer lihtsalt omaks ei 
võta, haugub kogu aeg ta pea-
le. Nagu näiteks töömees, kes 
praegu majas abiks. Või üks-
kord külma ja tormise ilmaga 

tuli Tõnu Kaljuste pikas mus-
tas mantlis, kapuuts peas, ja 
siis sai Hugo ta peale kurjaks. 
Pärast leppis küll jälle ära, aga 
igaks juhuks ikka piidleb kaht-
lusavalt, kui Kaljuste tuleb. “Ei 
tea, mis koer mõtleb,” vangu-
tab Eda pead.

Karl viib meid mööda ida-
põhja kiirteed – nagu ta saare 
põhjaossa viivat teed nimetab. 
“Kiirteel” saab sõita u 20–30 
km tunnis ja muidugi tuleb suu-
remates aukudes kiirust maha 
võtta. Aga Naissaare mõistes 
see ongi tõepoolest kiirtee na-
gu me hiljem saare teistel tee-
del sõites aru saame. Seal saab 
nimelt 10 km tunnis sõita. 

Esimene peatus on seene-
peatus. Eda palus Karlil kor-
jata pilvikuid ja riisikaid ning 
seda mees ka teeb. Ehkki sa-
mas kasvab kukeseeni, lehter-
kukeseeni, timpnarmikuid, pu-
ravikke ja veel mitmeid seeni, 
mida me aga ei tunne ning see-
pärast rahulikult kasvama jäta-
me. Seenesaak on hea – 20 mi-
nutit metsas ja Karlil on korv 
täis. Meil koguneb ka ühtteist 
kottidesse. Siit leiab ka hobu-

heinikuid ja sirmikuid, ime-
häid söögiseeni, mida sugugi 
kõikjal saada ei ole. Karl näi-
tab aga pruuni kärbseseent. “See 
on äärmiselt mürgine!” hoia-
tab ta. 

Naissaarel on ka puuke – 
meie retke jooksul leiab Karl 
kaks enda pealt sibamas, suu-
red, Naissaare erilised. 

Seente korjamiseks pole aga 
eriti aega, sest tahame saart 
vaadata ja mõne tunni pärast 
sõidame tagasi. “Hea, et teil ik-
ka natuke rohkem aega on kui 
kaks tundi,” naerab Karl. “Sel-
le ajaga ei jõuaks midagi.” 

Selleks, et saar enam-vä-
hem läbi uuritud saaks, peaks 
seal viibima vähemalt kaks päe-
va – autoga. Saarel on kolm 
RMK matkarada, mida avasta-
da – sadamast saab ka jalgra-
tast laenata. Siis peaks veelgi 
rohkem aega varuma.

Naistelemb gunilla ja 
ohvitseride kasiino
Taani kuninga aed ehk Parkin 
jääb Naissaare idarannikule ja 
see rajati siia oletatavasti Taa-
ni ajal 1219–1343. Seal lähe-

Vananaistesuvi Naissaarel kestab ja seened metsas kasvavad

Meremiinid ladustamisplatvormil.Admiraliliblikas tervitas tulijaid.

Karl Juha Lindström sõidutab turiste saarel ringi ja teeb neile 
ekskursioone. Fotod Liina Rüütel

Krimmi sõja ajal süüdati saarel mets põlema. Rahn pragunes suurest kuumusest, sellest ajast ongi u 10 m kõrgu   se rahnu nimeks põlendikukivi.Meremiinist on saanud omamoodi Naissaare sümbol.

Sadam Lõunakülas, kust näeb Tallinna siluetti.
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duses asunud ka kuninga talu. 
“Kuningal oli tütar Gunilla, kel-
lele ei meeldinud poisid, vaid 
tütarlapsed. Et see asjaolu oli 
veidi piinlik, siis saatis isa ta 
Naissaarele. Tüdruk kõndis ük-
sildasena metsas, kroon peas 
ja ilusad riided seljas, vaatas 
soos laukast oma peegelpilti, 
aga kroon kukkus peast vette. 
Tüdruk läks krooni haarama, 
aga kukkus ise laukasse ja up-
pus,” jutustab Karl üht Nais-
saare legendidest. Nüüdki ui-
tavat neiu oma krooni otsides 
saarel ringi. 

Tsaariajal kujunes Parkin po-
pulaarseks vaba aja veetmise 
kohaks nii rannarahva kui ka 
tallinlaste seas. Puisniidul kor-
raldati pidusid, lähedale ehitati 
romantilisi nimesid kandvaid 
villasid ja pansionaate, mis 
sõja ajal hävisid. Praegu kar-
jatatakse Taani kuninga aias 
lambaid, kes töötavad ühtlasi 
ka muruniitjatena.

Parkinist veel veidi põhja 
poole jääb juba tsaariajal ehi-
tatud uhke ohvitseride kasiino. 
Nukralt seisab uhke, ent tuge-
vasti lagunenud hoone keset met-

sa, ümbrus võssa kasvanud. Mõ-
ned klaasiribad püsivad veel 
akende ees. Hoones sees võib 
kogu selle räämas olekus siis-
ki tajuda suurejoonelisust ning 
meeltesse manada seltskonna 
sumina, šampanjaklaaside kõ-
lina, sigaretisuitsu lõhna, kaar-
tide sahina, daamide parfüü-
mid… 

Peab ainult vaatama, et põ-
randaauku ei kuku või laest mi-
dagi kaela ei saja. Seintelt koo-
rub kihtidena värvi, iga oma 
ajast, kõige alt paljastuvad or-
namendid. Esimese maailma-
sõja hävitustuli andis majale 
esmase hoobi, 1924. aastal sai 
sellest Eesti Vabariigi relva-
jõudude staabihoone. Seal kor-
raldati tollal saarel elanud ini-
mestele ühiseid pidusid, nt pee-
ti jõule. Lõunaküla rahvas too-
di kohale rongiga mööda saare 
raudteed. Nõukogude väed ka-
sutasid kunagist esindushoonet 
aga lihtsalt kasarmuna. Olid ajad, 
olid majad… See tuhmund pärl 
ootab siin oma saatust, mis tun-
dub, pole kuigi roosiline. Hoo-
ne on ka muinsuskaitse all, aga 
kas see teda päästab? 

Virbi otsas asub Naissaare 
tuletorn. Meremärke oli sinna 
paigaldatud juba 15. sajandist 
alates, aga 1805. aastal rajati 
sinna madal kivitorn. Korrali-
ku plinkaparaadi sai see 1817. 
aastal. 1960. aastal rajati aga 
raudbetoonist majakas, mis tä-
naseks töötab automaatrežiimil. 

Saar sõdade jalus
Naissaare asend oli Soome la-
hes strateegiliselt tähtis ning 
sinna rajatud sõjaliste objekti-
de tõttu on tsiviilelanikkond pi-
danud sealt mitmeid kordi lah-
kuma. Saarel on aegade jook-
sul valitsenud Taani, Saksamaa, 
Tallinna linn, Rootsi, Venemaa 
ja lühikest aega taas Saksa-
maa. Eesti Vabariik, Nõukogu-
de Liit ning alates 1991. aas-
tast jälle Eesti Vabariik. 

Põhjasõjast alates on Nais-
saarel olnud sõjaline tähtsus. 
Teadaolevail andmeil (aastast 
1705) asus Lõunaküla kõrval 
Rootsi rannakaitsepatarei. 

Peeter Suure merekindlus 
oli osa Peterburi merekaitse ran-
nikupatareide ja maismaakind-
lustiste vööndist, mis rajati Tal-

linna ja Porkkala ümbrusse ja 
nendevahelistele saartele aas-
tatel 1912–1918.

Peeter Suure merekindlust 
rajades (1913) ehitati Naissaa-
rele uusi kindlustusi (8 õhu-
kaitsepatareid) ja kitsarööpme-
line raudtee (1918. aastal val-
mis rööpaid umbes 40 km, Eesti 
Vabariigi ajal enne Teist maail-
masõda jäi alles umbes 23 km), 
elanikud pidid saarelt lahku-
ma. Tollal oli saarel 34 talu-
kohta. Rajatisi ehitama tulid ini-
mesed Pihkva ja Vitebski ku-
bermangust. 

Detsembris 1917 kuulutas 
bolševismimeelne garnison Nais-
saare soldatite ja kindluseehita-
jate nõukogude vabariigiks (vn. 
k. Вольный остров Нарген), 
selle rahvakomissaride nõuko-
gu tegutses veebruarini 1918, 
kui saare okupeerisid saksla-
sed; enne süüdati ja põletati sõ-
jalisi objekte. Sakslased lahku-
sid 11. novembril ja Naissaart 
asusid kaitsma äsja loodud Eesti 
Vabariigi Kaitseliidu üksused. 
Sõjalised objektid vaadati üle 
ja asuti neid täiendama. Algas 
Eesti ja Soome mereväeluure 
koostöö ning valmis ühine plaan 
Soome lahe sulgemiseks. Esi-
mene suur “sõjamäng” toimus 
1933. aastal novembris, kus 
laevastik koos rannikukahurite 
ja miinitõketega sulges Soome 
lahte. See oli hea plaan. Kõi-
gest sellest polnud aga midagi 
kasu, kui Eesti Vabariik sõlmis 
Nõukogude Liiduga 28. sep-
tembril 1939 baaside lepingu. 

1940 evakueerisid NSV Lii-
du okupatsioonivõimud elanik-
konna mandrile ja punaväela-
sed võtsid 1940. aasta juunis 
rannapatareid üle (ja õhkisid 
need enne lahkumist augustis 
1941). Teises maailmasõjas oli 
Naissaar kindlustatud ning 
1944–1993 oli NSV Liidu rel-
vajõudude valduses suletud ter-
ritoorium, kuhu rajati mere-
miinide koostetehas. Naissaare 
vaatamisväärsused ongi erine-
vatest ajastutest pärinevad sõ-
jalised rajatised, kui välja ar-
vata kirik (1853) ja surnuaed, 
mis ajatormides kõvasti kanna-
tanud. Need on ainukesed, mis 
annavad tunnistust, et siin oli 
elu ka enne Nõukogude okupat-
siooni. 

Kahurid ja miinid 
Naissaare vaatamisväärsusteks 
on kindluspark oma suurimate 
patareidega 10A ja 10 B. Pata-
rei 10B asus suur pöörlev ka-
hurialus. Kahuritoru pikkus oli 
14 meetrit, läbimõõt 320 mil-
limeetrit. Mürsk kaalus viissa-
da kilogrammi ja kahuri laske-
kaugus oli alguses 24, pärast 
täiendusi 30 kilomeetrit. Ka-
hurist tehti siiski vaid üks proo-
vilask.

Patarei koosnes kahest suu-
rest betoonehitisest ja nende va-
hel kerkivast komandopunk-
tist, mille ühes otsas asus jõu-
jaam. Kõik need olid omavahel 
ühendatud liivavalli all kulge-
va tunneliga. Siinne komando-

punkt oli Peeter Suure mere-
kindluse kõrgeim kaitserajatis: 
kolme korrusega ja kõrgust ja-
lamilt ülemise rinnatise serva-
ni viisteist meetrit. Seinad on 
paksud, u 5 meetrit, uste vahel 
paistavad veel tihendite jäägid. 
Ruumi sai teha õhukindlaks, ju-
huks, kui vaenlane sinna gaasi 
sisse laseb. Jõujaamas on näha 
veel kilpide raamid ja frag-
mendid karedast plaatpõran-
dast. See kõik on olnud väga 
korralik töö. 

 Miiniladu ja mürskude koos-
tetehas loodi Naissaarele juba 
Nõukogude ajal 1950ndatel aas-
tatel. Selle tarbeks rajati küm-
neid sõjaväerajatisi 20 ha maa-
le. See oli väga salajane ja ter-
ritooriumi piiras mitmekordne 
okastraataed. Ehitati poolsada 
betoonist ja maakivist ladus-
tamiselaust, kuhu miinid koos 
ankrukobakaga ladustati. Mii-
nide transportimiseks ehitati 
ka raudtee ja alused olid vagu-
nitega samal tasapinnal. Mere-
miinid koos ankrutega saabu-
sid Naissaarele Venemaa numb-
ritehastest ning mürsud olid 
juba täidetud lõhkeainega, sü-
tikuavadele olid peale keera-
tud tagavarakorgid.

Läänemeres miinidest puu-
dust pole, meres võib erineva-
tel hinnangutel olla 60 000 või 
rohkemgi miini. Need on juba 
põhjas mudas kinni ja laeva-
liiklusele endast ohtu ei kujuta. 

Külma sõja ajal ladustati 
Naissaarel u 6000 miini. Hil-
jem nende lõhkelaengud hävi-
tati põletamise teel. Veel 1990-
ndate alguses vedeles miine 
kõikjal, ent nüüd on neid jää-
nud järjest vähemaks. Näiteks 
kunstnik Mati Karmin hakkas 
neist tegema disainkaminaid ja 
teisedki ettevõtlikud inimesed 
on neile siin-seal kasutamist 
leidnud. Aga miinid hakkavad 
otsa lõppema. “Praegu on saa-
rel vast u 800 miini,” arvab Karl. 
“Need kuuluvad Rannarahva 
muuseumile ja on eksponaadid.”

750-millimeetrise rööpava-
hega raudtee ehitamist alustati 
1914. aastal. 1918. aastal oli Nais-
saarel kokku 38 km raudteed. 

1939. aastal lammutati osa raud-
teed, nii et kasutamiskõlblikuks 
jäi u 24 km rööpaid. Praegu 
kuulub raudtee, veerem ja sead-
mestik Rannarahva muuseumi-
le ning see pole kasutuses. Nais-
saare lõunaosa on ainuke paik, 
kus omaaegsest Peeter Suure 
merekindluse raudteest veel tükk 
alles jäänud.

Lõunaküla ja Omari 
küün
Lõunaküla on soojem ja päik-
selisem kui Virbi ots Põhjas. 
Idakülg ja põhjaots on külme-
mad ja tuulised. “Idast pole ku-
nagi saarele midagi head tul-
nud,” ütleb Karl, kes oma Nais-
saare elamise pärast aeg-ajalt 
muret tunneb, kui suhted Ve-
nemaaga jälle pingestuvad. 

Lõunakülla soovis dirigent 
Tõnu Kaljuste rajada kontser-
dimaja. Esialgsest uhkest plaa-
nist sündis aga Omari küün, 
mis mandrilt saarele toodi ja 
kus nüüd juba 2006. aastast ala-
tes Nargenfestivali peetakse. 
Nargen tuleb kunagisest Nais-
saare nimetusest. Nargenfesti-
val toob igal suvel saarele pal-
ju inimesi, kes muidu sinna 
võib olla üldse ei satuks.

Külasid (Lõuna-, Väikehei-
namaaküla ja Põhja- ehk Taga-
küla) asustasid 1944. aastani 
põhiliselt rannarootslased, ela-
tuti kala- ja hülgepüügist ning 
lootsiametist ja meresõidust 
(naissaarlaste hulgast pärineb 
palju kaugsõidukapteneid, näi-
teks August Schmidt jt). Silma-
paistvad naissaarlased olid ka 
kunstnik Erik Schmidt ja astro-
noom Bernhard Schmidt, kes 
leiutas periskoobi. 

Kui Nõukogude armee 1994. 
aastal saarelt lahkus, polnud seal 
alles ühtegi elumaja. Nüüd on 
Naissaarele tekkinud peami-
selt suvemaju. Enamikul ran-
naäärsetest maadest on omanik 
olemas.

Missugune on Naissaare tu-
levik kümne aasta pärast?

“Ma arvan, et siis toimub re-
gulaarne laevaliiklus ja saarel 
on rohkem inimesi,” usub Karl. 

Annika Koppel

Vananaistesuvi Naissaarel kestab ja seened metsas kasvavad

Hugo tuleb ohvitseride kasiinost.Kahuripatarei, või mis sellest järele on jäänud.

Krimmi sõja ajal süüdati saarel mets põlema. Rahn pragunes suurest kuumusest, sellest ajast ongi u 10 m kõrgu   se rahnu nimeks põlendikukivi. Turiste veetakse saarel tavaliselt veoauto kastis.

Pruun kärbseseen on mürgine!

Saarel kasvab rohkelt kibuvitsa.

Raudteed on üle 20 kilomeetri.

VIIMSI VALLA KOMMUNAALAMETI TALgUd NAISSAAREL
Talgud toimusid 10. septembril. Korrastati kalmistut, kus niideti 
rohi, tehti hooldusraiet ja põletati risu. Korda said Inglise me-
remeeste hauad, samuti ka prantslaste hauad saare kaguosas. 
Puhastati jupp raudteed, niideti raudtee äärne ala Männiku asu-
mis. Kokku korjati vanametalli ja muud ripakil rämpsu, mis vii-
di prügi kogumiskohta. Teeääri puhastati võsast. Mehed tegid 
tublit tööd ning saar sai jupi maad ilusamaks ning puhtamaks. 

Ühe järjekordse prügimäe likvideerimine. Foto Alar Mik
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1. oktoobril, rahvus-
vahelisel muusikapäeval 
toimub üle Eesti erinevais 
paigus kokku 150 lühi-
kontserti. Võtke lihtsalt 
hetkeks aeg maha ja 
kuulake!

Muusikapäeval võib professio-
naalseid interpreete, kes tava-
liselt mööda Euroopa kontser-
disaale ringlevad, tabada esi-
nemas nii bussipeatuses, haig-
lates, spordisaalides, lautades, 
aga ka traditsioonilisemalt kul-
tuurikeskustes, kirikutes ja kont-
serdimajades. Ja seda nii Vil-
jandimaal, Ida-Virumaal, Lää-
nemaal, saartel. Ükski maakond 
pole kõrvale jäänud.

Eesti Muusikanõukogu ju-
hatuse esimees ning Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemia rektor 
Peep Lassmann on rõhutanud 
muusikapäeva olulisust ja ma-
hukust, märkides, et muusika-
päeva 1. oktoobri kontserdi-
programmist on eelneva kolme 
aasta kogemusega sirgunud elu-
jõuline festival, mis kestab küll 
vaid ühe päeva, ent selle ainsa 
päeva jooksul pakub üle Ees-
ti sirutudes mitme päeva jagu 
kuulamist. 

Muide, kõik kontserdiko-
had ja esinejad osalevad muu-
sikapäeval heast tahtest, tasu 
saamata. Niisiis on kõik kont-
serdid publikule tasuta ja kes-
tavad ligikaudu pool tundi. Täp-
selt parasjagu, et eemalduda iga-
päeva argisusest ning sukeldu-
da muusikamaagiasse. Muusika-
päev paigutab kontserdid oota-
matutesse paikadesse, eemal-
dades etteastete ümbert kõik liig-
selt kapriisne, nii et alles jääb 
ehe muusika. Lisaks klassikali-
sele muusikale kuuleb veel hoog-
sat pärimust, jazzi ja üllatavalt 
eksperimentaalseid kõlasid.

Muusikapäev Viimsis
Ehk mäletavad Viimis elanikud 
möödunud aasta muusikapäe-
vast toredaid ülesastumisi an-
dekatelt Viimsi muusikakooli 
õpilastelt või külastasid hoopis 
pianist Auli Lonksi kontserti. 
Tänavu esineb kell 12 Viimsi 
taluturul Politsei- ja Piirivalve-
ameti segakoor Akord. Kel sel-
lele kontserdile minna ei õn-
nestu, võib koori tabada ka kell 
14 Viimsi huvikeskuses. Polit-
sei- ja Piirivalveameti muusi-
kalised kooslused suudavad ala-
ti publikus head tuju ja helgust 
esile kutsuda, kui kohtuvad 
muusika ning mehed ja naised 
mundrites.

Ometi ei ole koori puhul te-
gemist pelgalt asjaarmastajate 
kokkusaamisega, vaid laulavad 
ikka need, kes oskavad! Sega-

koor Akord on tegutsenud ka-
heksa aastat ning jõudnud sel-
le aja jooksul jõustruktuurides 
reipalt koorikultuuri edendada. 
Kooril on ette näidata pronks-
diplom Pärnu rahvusvaheliselt 
koorifestivalilt. Kuni 2015. aas-
tani dirigeeris koori Mareks 
Lobe, sealt edasi Ingrit Malleus.

Kõlame kaasa!
Miks aga on sel aastal nii vähe 
kontserte koolides? Põhjus on 
üsna argine: juhtumisi on muu-
sikapäev tänavu laupäeva pea-
le sattunud ja koolid on suures-
ti kinni. Sellele vaatamata on 
kõikidel hakkajatel muusika-
õpilastel ja muusikutel võima-
lus ikkagi soovi korral prog-
rammis kaasa lüüa.

Selleks on muusikapäeval 
kavas eriprogramm “Kõlame 

kaasa!”. Neil, kel on soov rah-
vusvahelist muusikapäeva tä-
histada ning sel puhul ise 1. ok-
toobril toreda tasuta kontserdi 
korraldada, võivad sellest tea-
da anda e-posti aadressile kaa-
sa@muusikapaev.ee. Kindlasti 
lisada juurde kontserdi toimu-
mise koht, aeg ja esinejad. 
Kontserdid märgitakse muusi-
kapäeva koduleheküljele “Kõ-
lame kaasa” programmirubrii-
ki ning nõnda võib sinustki muu-
sikapäeva esineja saada.

Muusikapäeva kontserdi-
programm on tõeliselt rikkalik 
ning igaüks leiab sealt artiste, ke-
da avastada. Programmiga saab 
tutvuda veebilehel www.muu-
sikapaev.ee. 

Muusikapäev ootab kont-
sertidele!

Nele Volbrück

Viimsi huvikeskuses toimuvad igal kuul teatri-
etendused, millele saab pileteid osta nii huvikes-
kuse kontorist kui ka interneti müügipunktidest.

Teatripileteid müüakse igal komapäeval kell 10–19, arvel-
damine sularahas. Broneerides piletid ette telefonil 6028 
838 või viimsi@huvikeskus.ee, saate piletite eest tasuda 
ka ülekandega ja need kontorist või enne etenduse algust 
kätte saada. Pileteid saab osta ka enne etenduste algust ko-
hapealt.

Etendused, mille piletid on juba müügil
“Orav ja Ilves” (Komöödiateater) – 30.09. 

Aastaid tagasi loodud lugu on osutunud lausa prohvet-
likuks ja räägib ajast, mil Ärma talus küpsetati veel leiba ja 
Kadriorus oli kõik peaaegu korras… President kutsub külla 
Ivan Orava, kes ilmubki otse põrgust. Ilvesele teeb muret, 
et tema naine on korduvalt rääkinud kahest võõrast mehest.

Osades: Andrus Vaarik ja Kaspar Velberg (Tallinna Lin-
nateater).

“Perekond Addams” (Viimsi Muusikaliteater) – 14.10, 
16.10 ja 19.10. 

On kõle päev Addamsite pere häärberis. Lähenevad tor-
mipilved peegeldavad sünget õhkkonda majasisemuses. Pe-
retütar Kolmapäev Addams, pimeduse printsess, on kasvanud 
suureks ja armunud kenasse ning tarka noormehesse. Tema 
kiindumusobjekt Lucas Beineke pärineb pealtnäha tavalisest 
Ameerika perest, kes on koos teel Addamsite häärberi poo-
le, et õhtusöögilauas tulevaste sugulastega lähemalt tutvuda. 
Enne seda pühendab Kolmapäev armuloosse oma isa, ent pa-
lub seda ema eest kiivalt saladuses hoida. Nüüd peab pereisa 
Gomez Addams tegema midagi, mida ta eales pole julgenud 
teha – varjama tõde oma armastatud naise, külma ja elegantse 
Morticia eest. Aga Kolmapäeva vend Pugsley, keda õde on 
ignoreerinud alates Lucasega kohtumiset, tunneb puudust 
õe tähelepanust ja palub ennast kordki veel piinata. 

Lugu võtab pöördeid, kui pärast ühist õhtusööki hakatak-
se mängima Addamsite traditsiooni järgi just Seda Mängu…

Osades: Priit Kiigemägi, Karola Tarvid, Hille Savi, Kau-
po Roos, Keit Marjamaa, Asko-Robert Meola, Tauri Prigo, 
Maarja Uritam, Valmo Vider, Kasper Sebastian Silla, Liina 
Aid, Liis Rebane, Mai Kroonmäe, Triin Rebane, Doris Ran-
nala, Heilike Engbusk, Siret Abrams, Grete Anton, Elisabeth 
Kaasik, Katri Kuusk, Ronald Korv & Siim Vahemäe.

“Sinatraga Kuu peale” (Rakvere Teater) – 28.10.
84-aastane Davy fännab Frank Sinatrat, kuid lisaks 

Sinatrale on tal kaks hooldajat – Francis ja Loretta. Neil 
kahel naisel on tükk tegemist nii omavahel kui ka oma 
geniaalsete ideede elluviimisega. Elu on tegelikult päris 
hea, kuigi mehed on lorud ja naabrimutt passib akna peal. 

Kui kaugele on valmis minema kaks üldiselt heataht-
likku ja moraalset naist kui neid ahvatleb võimalus natuke 
teenida? Alguses on paar head ideed, kuidas seda valutult 
korraldada, nii et kõik on õnnelikud. Tõesti – lenda või 
kuu peale. Seejärel läheb vaja vaid kahe piisavalt mee-
leheitliku koduperenaise fantaasiat, et end lõplikult sisse 
mässida. Ja siis päästab ainult jumal... või oli see Sinatra? 

Osades: Ülle Lichtfeldt ja Tiina Mälberg.
“Amalia” (Ugala Teater) – 11.11.
“Amalia” on helge ja südamlik lugu, mille keskmes 

on väikelinna haiglas töötav keskealine üksikisa ja tema 
17-aastane tütar. Amalia on tüdruk, kes näeb maailma 
teistmoodi, kui ollakse harjunud. Aga kas õnn ja armastus 
on tema maailmas samamoodi olemas kui “meie” omas? 
Kas me oleme valmis aktsepteerima teise inimese õnne ja 
tema viisi õnne näha, kui meie ise näeme seda teisiti? Kes 
ütleb, mis on kellelegi parim? 

Need on ainult mõned küsimused, millele selles loos 
vastuseid otsitakse. Aga kui küsimused kõrvale jätta, on 
“Amalia” eelkõige lihtne ja soe lugu lihtsatest inimestest. 

Osades: Klaudia Tiitsmaa, Terje Pennie (külalisena), 
Andres Tabun.

“Tõde ehk valetamise meistriklass” (Projektiteater 
Kell Kümme) – 17.12.

Ise valetada pole kõige hullem... Mõne õigustuse ikka 
leiab ja mingi nipiga on alati võimalik südametunnistusega 
väike kompromiss teha ja ennast ära rääkida, aga jamaks 
läheb siis, kui teised sulle valetama kipuvad... Oioioi, siis 
läheb tõeliseks jamaks!

Osades: Roman Baskin, Elina Reinold, Helena Merzin, 
Riho Kütsar.

Huvikeskus 

Viimsi Happy Jazz Festival 
tuleb taas
Viimsi Happy Jazz Festival toimub teist korda 1.–5. no-
vembrini. Külalisesinejate geograafia laieneb, loodame, 
et ka kuulajate oma.

Nagu eelmisel aastal, tutvustame ka tä-
navu erinevaid pille ja muusikastiile meie 
kõige väiksematele. Esikohal on muidugi 
jazzmuusika ning improvisatsioon ja seda 
kõike läbi lastele tuntud karakterite. Selle 
aasta teemaks on “Pipi eksib pillipoodi” 
ja näitlejaks/lauljaks Nele-Liis Vaiksoo.

Selle aasta peaesineja – andekas noor multiinstrumenta-
list Andrea Motis koos Joan Chamorro kvintetiga – tuleb His-
paaniast. Lisaks kuuleme ja näeme esinemas suurepäraseid 
muusikuid Soomest, Lätist, Venemaalt ja Eestist. Kontserdid 
toimuvad taas Rannarahva muuseumis, Viimsi Kooli saalis, 
Black Rose pubis ja sel aastal lisandub kontserdipaigana väga 
hea akustikaga hubane Laidoneri mõisa tõllakuur.

Tänavuse festivali teeb eriliseks veel see, et esinejate seas 
leidub palju viimsilasi. Lisaks Viimsi Muusikakooli Jazzbändile 
astub lavale ka siin juba pikemalt resideeruv James Werts. Kuna 
eelmisel aastal üllatasid nii publikut kui esinejaid Tallinn Swing 
Dance Society tantsijad ja huvi nende vastu oli suur, toimuvad 
kõigile huvilistele festivali raames svingtantsu kursused, õpitut 
on võimalik kontsertidel ka praktiseerida. Kontserdipäeva lõpe-
tavad jämmid kõikide festivali artistide osalusel. 

Aivar Vassiljev

Teatripiletite müük 
huvikeskuses

Meeleolukas muusikapäev 
toob 150 kontserti

Politsei- ja Piirivalveameti segakoor Akord esineb 1. oktoobril Viimsi taluturul. 



JUMALATEENISTUSEd  
25. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

29. september kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

13. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

MUUSIKA
23. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Anna Curly & Band
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

24. september 
Marco Margna
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

30. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Indrek Rebane ja Markus 
Kalmet
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

1. oktoober 
Singapur
Jussi Õlletoas
kell 14
Politsei- ja Piirivalveameti 
segakoori Akord kontsert
Vaba sissepääs!
Viimsi huvikeskuses
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

3. oktoober kell 16
Rahvusvahelisele muusika-
päevale pühendatud kontsert 
“Lõputu kaanon“
Keelpillikvartett Prezioso, 
Diana Liiv (klaver)
Kavas: Grigorjeva, Pärt
Viimsi mõisas
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23. september – 16. oktoober
Viimsi valla kultuurikalender

olümpiateatejooks
Korraldajad: Kindral Johan 
Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevä-
gi, Eesti Spordiselts Kalev, Kait-
seliit, Viimsi Vallavalitsus, Eesti 
Sõjamuuseum
Eelregistreerimine ja lisainfo: 
tel 6154 280, anneli@
eestikalev.ee
Viimsi mõisapargis

2. oktoober kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine 
Viimsi JK – Tartu JK Welco
Viimsi staadionil

15.–16. oktoober 
Paul Keres 100 – Viimsi valla 
malefestival
Korraldaja: Viimsi Maleselts 
Apones
Viimsi Koolis

LASTELE JA NOORTELE
Kuni 30. september
Hooajalised programmid 
Sihtrühm: I–III kooliaste
5. september – 30. oktoober 
Leivaprogramm
Sihtrühm: lasteaed ja algkool
Info ja broneerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi vabaõhumuuseumis

26. september kell 16
Loo ja kokka: meisterdamine 
aknavärvidega
Viimsi noortekeskuses

27. september kell 16
Loo ja kokka: toidud õuntest
Viimsi noortekeskuses

28. september kell 11
“Kirjutan ja joonistan raamatu”
Külas Kertu Sillaste
Vajalik eelregistreerimine: 
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

28. september kell 19
Teadlaste Öö Festival 
Mis on ühist teadusel ja ulmel?
Viimsi Koolis

29. september kell 16
Mihklipäeva kohvik ja filmiõhtu
Viimsi noortekeskuses

6. oktoober kell 10
Jutuhommik Ilmar Trulliga
Vajalik eelregistreerimine: 
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

EAKATELE   
23. september kell 13
Hooaja tervituskontsert
Oksana Sinkova (flööt)
Jelena Ossipova (kitarr)
Kavas: Rodrigo, Sumera jt
Korraldajad: Pille Lille Muusikute 
Fond ja Viimsi päevakeskus
Tervis elukvaliteedi alustugi
Kampaania “Liigu terviseks” 
kokkuvõtted ja loosimine
Huvialaringidesse registreerimine 
Viimsi päevakeskuses
      
VARIA

24. september kell 16
Kelvingi laululava avamine
Kelvingi külas

24.–25. september kell 10
Viimsi taluturg
Ubinapäev
Suured mahlapressimise talgud
Polli Aiandusuuringute Keskuse 
istikud
Ubinahoidiste konkurss
Viimsi vabaõhumuuseumis

29. september kell 18
Riina Raudsiku loeng 
“Energia – tervise alus“
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

7. oktoober kell 18
Õpetajate päeva tähistamine
Kutsetega
Restoranis Viktoria

11. oktoober kell 18
Hendrik Relve loeng 
“Looduses rändaja mõtteretk“
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

7. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: IVETTA TRIO
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

8. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Marko Pille
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

14. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: SHANON
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

15. oktoober kell 12
Kontsert: Raasepori muusika-
kooli keelpilliorkestri ja Töölö 
muusikakooli löökpilliansambli 
kontsert (Soome)
Kaastegev Viimsi muusikakooli 
keelpilliansambel
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

21. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DUO CATARSIS
DJ: Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

TEATER
30. september kell 19
Komöödiateater
A. Kivirähk “Ilves ja Orav“
Piletid 15 € ja 13 €

Broneerimine: tel 6028 838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Müük kolmapäeviti kell 10–19 
huvikeskuse kontoris
Viimsi huvikeskuses

14. oktoober kell 19
16. oktoober kell 18
Viimsi Muusikaliteater
Muusikal “Perekond Addams“
Piletid: 20 € (perepilet), 10 € 
ja 5 €
Broneerimine: tel 6028 838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

NÄITUS    
Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde 
müüginäitus 
Rannarahva muuseumis

Eesti Sõjamuuseumis on 
avatud uued külma sõja ja 
relvade ekspositsioonid
K–P kell 11–18
Sõjatehnikaangaar on avatud
R–P kell 11–18
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Stendnäitus “Sõprade kirjad 
on su poole teel. Kirjavahetust 
Eestis 17. sajandist tänapäevani“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus 

Kuni 30. september
Raamatuväljapanek lastele 
“Tahan palju teada“
Prangli raamatukogus

Jüri Jeršovi maalide näitusmüük
Viimsi huvikeskuses
    
SPORT  

24. september kell 10
Kolmikürituse rattavõistlus 
“Sportides tugevaks“
Karulaugu lasteaia hoovis, 
Päikeseratta lasteaia hoovis, 
Haabneeme Kooli hoovis

29. september kell 14.30
XVII kindral Johan Laidoneri 

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 8. ja 
9. oktoobril kell 10-17 Tallinnas Lillepaviljonis 
(Pirita tee 26) traditsioonilised Eesti mee päevad.

 
Mee päevadega propageeritakse puhast eestimaist mett, 
meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid 
tervendavaid- ja hügieenilisi omadusi ning tutvustatakse 
tarbijaile kodumaise mee tootjaid. Samuti antakse või-
malus luua mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid 
kontakte. Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerimiseks 
erinevat mett ja saab teavet mesindussaaduste kohta. 

Asjatundjad peavad loenguid Veski mesindustalu too-
detest ja Eesti mee väärtusest. Kohal on mesindussaadus-
tega ravi konsultant dr. Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliini-
kumi arst-õppejõud.

Müügil on tootjahinnaga mitmekesises valikus Eesti 
mett. Saab osta ka mesindussaadusi: taruvaik, õietolm, 
tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning 
teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodus-
toodetest valmistatud preparaate ning kosmeetikat. Müü-
gil laias valikus ehteid, laias valikus käsitööd, kosmeeti-

kat, keraamikat, parfümeeriat, loodusakvarelle. Lisaks on 
ka loterii, kus iga loos võidab. Kohvikus pakutakse mee-
sööke ja -jooke.

Mesinik Hinge Laur näitab lastele mesilasi vaatlusta-
rus ja räägib nende elust. Lastel on võimalus joonistada, 
värvida ja voolida.

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige

Eesti mee päevad tulevad taas
KAVA MÕLEMAL PÄEVAL
n Kell 10.30 Pere mesila tutvustus, toodangu degus-
teerimine. Sirje ja Arvi Mölder, mesinikud (eesti keeles).
n Kell 12.00 Miks on eesti mesindussaadused väärtusli-
kud. Arvi Raie, Harju Veterinaarkeskuse juhataja asetäit-
ja (vene keeles).
n Kell 13.00 Miks on eesti mesindussaadused väärtusli-
kud. Arvi Raie, Harju Veterinaarkeskuse juhataja asetäit-
ja (eesti  keeles).
n Kell 14.00 Peremesila tutvustus, toodangu degustee-
rimine. Sirje ja Arvi Mölder, mesinikud (vene keeles).
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Viimsis korvpalliteed 
alustanud Sander Raies-
te sõlmis 1+2+2-aastase 
lepingu Hispaania tipp-
klubiga Vitoria-gasteiz 
Laboral Kutxa.

17-aastane ja 203 cm pikkune 
noormees on oma sooritustega 
välisklubide skautide huvior-
biidis olnud pikka aega 

“Juba möödunud aastal osa-
les Sander Laboral Kutxa juu-
res try-outil ning käesoleva su-
ve hakul muutus hispaanlaste 
huvi konkreetseks. Ma tõstaks 
eriliselt esile kõigi meie tree-
nerite rolli, kes on töötanud San-

Spordist tulekul
n 24. september kell 13 toimub Viimsi staadionil 2. liiga jalg-
pallivõistlus Viimsi JK II – Saue JK Laagri.
n 29. september XVII Kindral Johan Laidoneri olümpiateate-
jooks Viimsi mõisa hoovil ja pargis. 
n 2. oktoober kell 19 toimub Viimsi staadionil Esiliiga B jalg-
pallivõistlus Viimsi JK – Tartu JK Welco.
n 6. oktoober kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsi-
pallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – Viljandi HC. 
n 8. oktoober kell 14 toimub Viimsi staadionil 2. liiga jalgpal-
livõistlus Viimsi JK II – Türi Ganvix JK.
n 23. oktoober kell 16 toimub Viimsi staadionil Esiliiga B jalg-
pallivõistlus Viimsi JK – Tartu JK Tammeka U21.
n 26. oktoober kell 19 toimub Viimsi staadionil Esiliiga B jalg-
pallivõistlus Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II.
n 10. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones kä-
sipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – SK Tapa.
n 24. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones kä-
sipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti. 
n 8. detsember toimub Viimsi Kooli spordihoones käsipallivõist-
lus HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Horison Pulp&Paper

XVII kindral 
Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks 
29. septembril toimub juba 17. korda kindral 
Johan Laidoneri mälestuseks korraldatav olümpia-
teatejooks, mis toimub Viimsi mõisapargis – 
kindral Laidoneri kunagises kodus.

Olümpiateatevõistlusele on oodatud osalema 8-liikmelised 
võistkonnad, kes võistlevad viies võistlusklassis: kaitseväe 
ja kaitseliidu võistkonnad, põhikooliealiste võistkonnad, 
gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad, gümnaasiumiea-
liste tüdrukute võistkonnad, sõpruskonnad/korporatsioo-
nid/spordiklubid. Võistlusmaa pikkus on 8 x 750 m. 

Võistkondade eelregistreerimine on võimalik kuni 23. 
septembrini telefonil 6154 280 või e-posti aadressil anneli
@eestikalev.ee. Registreerimisel märkida võistkonna nimi, 
võistlusklass, osalejad, esindaja nimi ja kontaktandmed. 
Võistlema pääsevad 50 esimest registreerunud võistkonda. 
Võistkondade nimeline ülesandmine lõpeb 1 tund enne starti. 

Ajakava: 13.30 Võistkondade kogunemine Viimsi mõisa-
pargis, võistkondade nimeline ülesandmine. 14.00 Võist-
kondade nimeline ülesandmine. 14.30 Võistluste avami-
ne Viimsi mõisa peahoone ees. 15.00 XVII kindral Johan 
Laidoneri olümpiateatejooksu stardipauk. 

XVII kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksu kor-
raldavad Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevägi, 
Eesti Spordiselts Kalev, Kaitseliit, Viimsi Vallavalitsus. 

Viimsi Teataja

Martin Reimist sai Eesti 
jalgpallikoondise peatreener
Eesti koondise peatreene-
rina alustas tööd viimsi-
lane Martin Reim, keda 
assisteerivad uues ametis 
Andres Oper, Mart Poom 
ja Janno Kivisild. Reimi 
leping kestab käesoleva 
MM-valiksarja lõpuni.

45-aastane Reim kuulus män-
gijana Eesti koondisse aastatel 
1992–2009, esindades Eestit re-
kordilised 157 korda ja lüües 
14 väravat. Aastatel 1995, 1997 
ja 1999 teenis ta koondise ilu-
saima tabamuse auhinna ehk Hõ-
bepalli, korra on ta valitud ka 
aasta parimaks jalgpalluriks. 
Mängijana tuli Reim seitsmel 
ja treenerina kahel korral Eesti 
meistriks, karikavõiduni jõu-
dis ta mängijana kolmel ja tree-
nerina ühel korral.

Reim teenis 2004. aastal 
Eesti Jalgpalli Liidu hõbemär-
gi ning 2011. aastal Valgetähe 
V klassi teenetemärgi. Seni oli 
ta ametis U23 ja U21 koondis-
te peatreenerina.

Abitreeneri kohale asunud 
37-aastane Oper esindas aastatel 
1995–2014 koondist ühtekok-
ku 134 mängus ja lõi rekordili-
sed 38 väravat. Oper valiti kol-
mel korral Eesti parimaks jalg-
palluriks, kahel korral on ta võit-
nud Hõbepalli. Endise ründaja au-
hinnakapis on kolm Eesti meist-
ritiitlit ja üks karikavõit. 2000. 
aastal jõudis ta Taani ja 2008. 
aastal Hollandi karikafinaali.

2007. aastal teenis Operi jalg-
palliliidu hõbemärgi. Viimaste 
aastatel on ta treeneriametis ol-
nud Inglismaal, alates käesole-
vast aastast ka Eesti noorte-
koondiste juures.

44-aastane Poom esindas vä-
ravavahina koondist 120 män-
gus. Oma pika ja eduka kar-
jääri jooksul mängis ta mitme-
tes Inglismaa klubides, neist 
Londoni Arsenali koosseisus 

teenis puurilukk 2006. aastal 
UEFA Meistrite liiga hõbeme-
dali. Eesti parimaks jalgpallu-
riks valiti Poom kuuel korral. 
Aastal 2003 tunnistati ta viima-
se poolsajandi Eesti parimaks 
jalgpalluriks.

Treeneritööd tegi Mart Poom 
Londoni Arsenalis aastatel 2009–
2010, Eesti koondise juures 
alustas ta aastal 2009. Poomile 
on omistatud Paul Kerese ausa 
mängu auhind Väike Mõõk 
(2002), Eesti Kultuurkapitali aas-
tapreemia (2009), Valgetähe IV 
klassi teenetemärk (2010), EOK 
teenetemärk (2015) ja jalgpal-
liliidu hõbemärk (2004).

Kokku on Reimil, Operil ja 
Poomil kolme peale kirjas 411 
koondisemängu ja 52 väravat.

Eesti koondise järgmised koh-
tumised leiavad aset 7. ja 10. 
oktoobril A. Le Coq Arenal, 
kus MM-valiksarjas võõrusta-
takse vastavalt Gibraltarit ja 
Kreekat.

EJL-i pressiteenistus

Martin Reim alustas Eesti jalgpallikoondises tööd 14. septembril. 
Foto EJL

deriga pikki aastaid,” sõnas Korv-
palliklubi Viimsi tegevjuhi Ta-
nel Einaste.

Einaste sõnul olid läbirää-
kimised hispaanlastega ülemi-
neku osas pikad ja vaevalised 
lõpuni välja, aga lõpuks mõle-
maid pooli rahuldava tulemu-
sele siiski jõuti. “On küll suur 
tunnustus, kui Euroliiga finaal-
turniiril mängiv tippklubi näeb 
meie mängijas sedavõrd suurt 
potentsiaali, aga kindlasti pea-
vad nad olema valmis selleks 
üleminekusse ja loomulikult 
mängijasse investeerima. Te-
gelikult oleks Sander saanud 
valida nii Itaaliast kui ka His-

paaniast pärit kosilaste vahel.”
Baskimaa klubiga sõlmiti le-

ping viieks aastaks, aga klaus-
liga, et iga etapi lõpus vaada-
takse asjad üle. Raieste, kes 
alustas korvpallitreeninguid Viim-
sis kümme aastat tagasi, har-
jutades selle aja sees treenerite 
Sulev Särekanno ja Valdo Lip-
su käe all, lahkus Hispaaniasse 
augusti lõpus. 

Sander Raieste on teine KK 
Viimsi kasvandik, keda tiivad 
Hispaaniasse kannavad. Karl-
Robin Jürjens pallis Sevilla Ca-
jasoli noorteakadeemias aasta-
tel 2012–2014.

Korvpalliklubi Viimsi

Viimsi korvpallur liitus tippklubiga

Sander Raieste. Foto KK Viimsi
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Kontaveit on maailma 126. reket

Spordiklubi MEIHUA 
avab oma uksed uuel 
2016/2017 hooajal täis-
kasvanute, noorukite ja 
laste jaoks.

Spordiklubi tegeleb aastast 
1986 erinevate võitluskunsti-
dega ning on kasvatanud nii 
Eesti kui ka Euroopa meist-
reid. Treeningul õpime hiina 
enesekaitsesüsteemi Wing Tchun 
Kung Fu, mille (legendi järgi) 
leiutas 300 aastat tagasi nunn. 
Enesekaitsesüsteem sai oma ni-
me esimese õpilase järgi (neiu 
Wing Tchun), kellele nunn an-
dis üle kõik teadmised. Wing 
Tchun tähendab hiina keeles 
imeilus kevad.

Kas maa värises Osmussaarel?
Oli 1976. aasta 25. oktoobri hommikupoolik, kell näitas 11.39.46. 
Maavärina toimumise aeg on enam kui paarikümne Lääneme-
re ümbruses asuva seismojaama poolt sekundilise täpsusega 
registreeritud ja selle asukohtki, seda küll vaid paarikümne 
kilomeetri täpsusega määratud. Kõik need osutasid üsna üks-
meelselt Loode-Eestile ja Osmussaart ümbritsevale merealale. 
Maapind vappus ja sügavusest kostev mürin pani õhu väri-
sema. Üle kõige aga see kohutav, otse maapõuest tulev ja 
lausa hingepõhjani tungiv mürin. Siis saabus vaikus... Aga see 
ei olnud lõplik, sest 10 tunni ja 30 minuti pärast vappus maa 
uuesti. Nende tähelepanekute alusel arvatigi Osmussaare maa-
värin 4–5- ja 3–4-palliliste või siis 3,5 ja 3,0 magnituudi hulka. 
(Ajakiri Looduse Sõber, oktoober 2007)

Head jalgsi- ja kepikõndijad! Sellest kõigest vestleme pi-
kemalt oma matkal 9. oktoobril. Buss V2 väljub haigla eest kell 
10.30 ja kohtume Rooste-Antsu lõkkeplatsil. Matk toimub mäe-
pealse metsakaitsealal. Kohtume mäepealse asumi esindajaga. 
Matka pikkus on u 4,5 km. Pärast grillime ja joome kuuma teed.

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid 
Rein Kriis ja Volli Kallion. Info telefonil 6012 354.

VPÜ

Võistlustel Šotimaal
8.–10. septembril osales JKS Estonia (Karate-
klubi Tengu ja Karatekool Nüke) meeskond 
Japan Karate Shotofederation maailma-
meistrivõistlustel glasgows Šotimaal. 

JKS on maailmas kõrgelt hinnatud Shotokan 
karate organisatsioon, mis on esindatud 62 rii-
gis ning mille liikmeskonda kuulub üle 30 000 
karate harrastaja. JKS Estonia saavutas kokku 5 
auhinnalist kohta ja oli medaliarvestuses 26 rii-
gi hulgas 9. kohal.

Tulemused: 1. koht – Ken Erik Kalme, Kumite 
(poisid vanuses 14–15); 2. koht – Katrin Kukk, Ku-
mite (tütarlapsed vanuses 14–15); 3. koht – Eha 
Rikberg, Kumite (naised vanuses 40–49); 5. koht 
– Eha Rikberg, Kata (naised vanuses 40–49); 5. 
koht – Eliise Lind, Kumite (tütarlapsed vanuses 
16–17); 9. koht – Hanna Maria Erilaid, Kumite (tü-

Kung fu trennid Viimsis

Enesekaitsesüsteemi on 
meistrid põlvkondade vältel eda-
si arendanud, see põhineb nii 
biomehaanikal, psühholoogial 
ja loogikal kui ka oma keha 
valdamisel. Stiil jõudis Eestis-
se aastal 2000. Õpime psühho-
loogiat, filosoofiat, seadust, es-
maabi. Õpime enesekaitset ja 

relvade valdamist (pulk), et mõis-
ta, millist ohtu see kaasa toob. 
Õpime, kuidas konflikte võima-
lusel rahulikult lahendada, aga 
vajadusel olla valmis oma lä-
hedasi kaitsma.

Treeningud toimuvad Viim-
si Kooli spordikompleksis (Rand-
vere tee 8). Treeninguid viib lä-

bi peatreneer Dmitri Staševitš, 
kes omab 7 Wushu EOK meis-
tertreeneri taset ja 4 Wing Tchun 
meistri taset. Trenn toimub ees-
ti ja vene keeles.

Lisainfo veebist www.mei-
hua.ee ja telefonil 5817 3340.

SiJei Kristina Veski

Palju õnne ja edu järgmistel võistlustel! 
Foto erakogu

tarlapsed vanuses 14–15); 9. koht – Mihkel Mets, 
Kumite (poisid vanuses 12–13); 9. koht – Kaido 
Rätsepp, Kumite (mehed vanuses 22–39); 2. 
koht – Team Kumite (tütarlapsed vanuses 14–16); 
3. koht – Team Kata (segavõistkond vanuses 11–
13); 5. koht – Team Kumite (poisid vanuses 11–13). 

Palju õnne tublidele sportlastele!
Karateklubi Tengu

Tennise maailma edetabelis langes täna-
vu US Openil avaringis kaotanud viimsilane 
Anett Kontaveit 36 kohta ning asub nüüd 
tabeli 126. real. Maailma esireketiks tõusis 
US Openi võitnud sakslanna Angelique Ker-
ber. 

Kaia Kanepi langes 207. tabelirealt 260. po-
sitsioonile, Valeria Gorlats tõusis maailma 898. 
tennisistiks. Uus naiste edetabelijuht on Ker-
ber, kes lükkas ameeriklanna Serena Williamsi 
teiseks. Kolmandal kohal jätkab hispaanlanna 
Garbiñe Muguruza.

Kontaveit mängis Tokyos peetaval WTA tur-
niiril avaringis jaapanlanna Naomi Osakaga 
(WTA 81). Paraku oli sedapuhku Osaka kindlalt 
üle ja pääses võiduga 6:0, 6:2 edasi teise ringi.

Jaapanlanna mängis väga hästi tõrjel ja ise

gi esimesel servil suu-
tis Kontaveit võita vaid 
48% punktidest. Teisel 
servil võitis Osaka kogu-
ni 71% punktidest. Sa-
mas näiteks oma teisel 
servil võitis Kontaveiti 
vastane 70% punktidest.

Eestlannal oli matšil 
kasutada kaks murde-
palli, kuid neid realisee-
rida tal ei õnnestunud. 
Osaka mängis aga otsus-

tavatel punktidel väga hästi. Kaitses edukalt oma 
servi ja murdis Kontaveiti pallingu viiel korral 
kuuest võimalikust.

Viimsi Teataja

Anett Kontaveit.



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 Korstnapühkija teenused. Ohtlike puude/okste 
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muru-
niitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post:  
igor@infinitas.ee.
n Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga koju 
teile sobival ajal. Vastavalt vajadusele kombineerin 
parima mõju saavutamiseks erinevaid massaaži-
tehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 eurost. Massööri 
tellimine: reedu48@hotmail.com või tel 5092 550, 
Reet.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, viljapuude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad. Tel 5220 321.
n Akende pesu, katuste süvapesu, värvimine, vee-
rennide 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 transpordi-
teenused. 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 teenu-
sed. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühki-
misakti väljastamine kindlustusseltside ja Pääste-
ameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.korda@
gmail.com.
n Paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed 
santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja sur-
vestamine. Keevitustööd. Kaevetööd: väike ja suur 
traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede ki-
vitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja septi-
kute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, Enno.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 5540 
865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus. 
Tel 5249 034, www.iis.ee.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid, 
errassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus. 
Lamekatuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega, 
värvimistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post 
ehitusm@online.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid, ter-
rassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus. 
Lamekatuste ehitus ja survepesu, parandus. Lame-
katuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega, värvi-
mistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post ehitus@
online.ee. 
n Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-
neemes. Väikseim kogus umbes 25 kg õunu. 
Tel 5593 5863.
n Korstnapühkimise teenus, kehtiv kutsetunnistus, 
nõuetekohase akti väljastamine. Tel 5040 875.
n 12-aastase tööstaažiga meesmassöör tuleb oma 
massaažilauaga teie koju teile sobival ajal. Seansi 
hind 25 € /~1,5 h. Aja broneerimiseks helistada 
tel 5615 3770, Madis.
n Hekkide ja muru niitmine. Tel 5663 0024.
n Massaažiteenused (klassikaline, laavakivi -ja 
lümfimassaaž) Pirital, Purje 8, Tallinna Purjespordi-
keskuse majas nr 4 tuba 250. Massöör Sirje Kanaval. 
Tel 5113 314, e- post privileg.skanaval@gmail.com. 
Töötan esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel k 10-18.
n Kogenud firma Terrassi ehituse OÜ pakub erine-
vaid terrassi lahendusi. Tagame parima kvaliteedi 
koostöös kliendi soovidega. Võta ühendust: info@
terrass.eu, tel 5333 3381.
n Kogemustega massöör pakub esmaspäeviti 
Kendra Ilutoas klassikalist, tai, rasedate, tselluliidi, 
laavakivi, šokolaadi ja spordimassaaži. Tel 5330 
8379, Katrin.
n Tänavakivi, sillutisekivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 10 a, kvaliteetne 
lõpptulemus! Tel 5255 851, www.ormikivi.ee.
MÜÜK
n Küte: 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.
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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

toormahla 
pressimine 
rohuneemes. 
tel 5593 5863

Müüa mesi 
Viimsis
Tel 5068 326

www.meemees.ee

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee

AS Fertilitas võtab tööle 
koristaja. 

Töö graafiku alusel. 
Lisainfo tel numbrilt 6059 007.

REAKUULUTUSEd

n Suur valik puitbrikette, hinnad al. 128 €/tonn, 
pellet premium 6 ja 8 mm 175 €/960 kg, kütte-
klotsid 1,8 €/kott, lepp, kask. Vana-Narva mnt 9a 
laost müüme ka paki kaupa al 1,4 €/10 kg, 
tel 5692 4924, 6379 411, www.leilibrikett.ee.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 cm, 
kask 30cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on 
transport Viimsi valda tasuta. Tellimine: tel 5198 
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killus-
tik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 5092 936. 
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahen-
dused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt 
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + pai-
galdus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot. 
Tõstuks 2.5m*2m 450 eurot. www.finegarden.ee, 
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n MUST MULD. Muld sobib ideaalselt haljastuse 
rajamiseks, kiviktaimlale, ning lillepeenrasse. Kas-
vumuld on suure huumuse sisaldusega, turbapõhi-
ne ja väga hea toiteväärtusega ning ilma kivideta. 
Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda 
hea manööverdamise võimega kalluril hinnaga 
80 €. Tel 5252 632.
n Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel. 5221 151, 
www.nagusul.ee (FB Nagusul OÜ).
n Müün omatehtud käsitöö esemeid: telgedel koo-
tud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed. 
Tel 5188 348, Maile.
n Müüa veisesõnnikut ja kompostimulda kilekotti-
des kohaletoomisega. Tel 5330 5174.
n Müüa garaaž Katlamaja teel. Põrandaküte, uus 
elektrisüsteem, katusel uus kate. Tel 5343 0865.
n Poolvääriskivide ja ehete müük – www.kristalli-
harmoonia.eu.
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190. 
n Müüa kreissaag – metallraamiga ketassaag. 
Töökorras, vähe kasutatud, sobib nii puude järka-
miseks kui ka pikilõikamiseks, mootor töötab töös-
tusvooluga; asub Randveres. Hind 100 €. Tel 5193 
5934, e-post inkogg@gmail.com.
Töö
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidu-
sega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised 
saata: norsk112@hotmail.com.
n Soovime leida 12. klassi õpilasele matemaatika 
õpetajat ja 9. klassi õpilasele inglise keele õpetajat. 
signeoiglane@hotmail.com.
n Otsime ehitajat ja ehitusabitöölist eramu ehitusel 
Viimsis. Tel 5106 962, Kalmer.
n Otsime oma meeskonda rõõmsameelsest, usal-
dusväärset ja puhastusteenindaja kogemusega 
kodukoristajat. Tööaeg 1x nädalas ajavahemikul 
k 9–16, aega kulub ca 4 h. Lisainfo tel 5823 0411.
OST JA MUU 
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu 
dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneeri-
mise 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 metallikogused. 
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu 
eest 10 €/tk. Tel 5618 3783.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vinklid, 
aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraa-
nid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, moo-
torid jne. Õuest, garaažist TASUTA, korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib olla ka remonti 
vajav või seisev auto. Sõidukil ei pea olema üle-
vaatust ega kindlustust. Tel 5457 5055, ago.ader-
berg@online.ee.
n Pisike kolmeliikmeline pere soovib pikaajaliselt 
üürida väga heas korras 3-toalist või suuremat 
korterit või majaosa Viimsis. Soovitavalt möblee-
rimata. Oleme korraarmastajad, ei suitseta ning 
suhtume üüripinda heaperemehelikult. Olemas 
eelmiste üürileandjate soovitused ning heakskiit. 
Hinnapiiriks 700 eurot. Tel 5835 9654, enriorav@
gmail.com.
n Ostan teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib 
olla ülevaatuse ning kindlustuseta. Pakkuda võib 
kõiki mudeleid. Tasu kohe! Mati Kallas, tel 5835 8133.
n Annan inglise keele eratunde. Tel 5466 4786.
n Sooviksin võtta rootsi keele tunde. Tel 5229 294.
n KIIRE! Otsin ühetoalist üürikorterit/-tuba Viimsis 
või selle ümbruses. Olen Viimsis töötav 31-aasta-
ne noormees ja võimalusel sobib ka kaasüürilisega 
kulusid jagada. Tel 5590 0333.
n Väike lastehoid Maarjamäel ootab üle 3-aastaseid 
lapsi. Meil on suur aed, mahetoit ja terved lapsed. 
Vaata www.midli-madli.ee, helista tel 5560 0535 
ja tule läbi Punga 18.
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27
Randvere tee 9, Viimsi Market
NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga 
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.

KÕIK 
valgustid 
ja valgusallikad
15. – 25. september


