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Meie superstaar – Sissi!

Eesti suurima talendiotsingusaate “Eesti otsib superstaari” võimas superfinaal
toimub sel pühapäeval,
3. juunil. Sellel aastal on
kahe finalisti seas ka meie
oma noor Sissi Nylia Benita,
kes on silma paistnud eriliselt hea lauluoskusega,
uskumatu showga ning on
pakkunud võimast konkurentsi kaasvõistlejatele,
teenides välja koha finaalsaates.

Homme algab Harjumaa
laulu- ja tantsupidu. Loe lk 3

Hoia silm peal
Päästeamet on algatanud veeohutuskampaania “Hoia Silm Peal“.
Kampaania kutsub üles koduses keskkonnas olevaid ohte märkama, oma lähedastel silma peal
hoidma ning seeläbi võimalikke õnnetusi vältima. Kõik veeohutusega seotud nõuanded ja
info leiad: www.veeohutus.ee.
Päästeamet palub elanikel looduses lahtise
tulega olla äärmiselt ettevaatlik ja selle kasutamist seal üldse vältida, sest valitseb suur tuleoht ning väiksemastki sädemest võib alguse
saada hävitavate tagajärgedega põleng.
Vaata Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti:
www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/.

Me oleme uhked, et Viimsis leidub
nii palju andekaid silmapaistvaid
noori, kes oma talendiga pakuvad
elamusi. Sissi – me soovime Sulle
väljakutseterohket ja põnevat finaali ning mis kõige tähtsam, naudi igat laval oldud sekundit täiel
rinnal. Tea, et meie jaoks Sa juba
oled superstaar!
Hea viimsilane! Lülitame end
pühapäeval kell 19.30 TV3 lainele ja elame kaasa meie superstaari
Sissi Nylia Benita esinemisele!

Päästeamet

Päästeala infotelefon 1524
ja Piirivalveameti
infotelefon 612 3000
n Maanteeinfokeskuse telefon 1510
n Merevalvekeskus 619 1224 (Tallinn)
n Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
n Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 127 (vene k)
n Mürgistusteabeliin 16662
n Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599
n Lasteabitelefon 116 111
n

n Politsei-

Püünsi küla
üldkoosolek
12. juunil kell 18 toimub Püünsi Koolis
küla üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on: külavanema
aastaaruanne, Püünsi Kooli juurdeehituse
tutvustus, kooli ja küla uute mänguväljakute planeeringu tutvustus, Suureniidu asumi teede probleem, Rohuneeme riikliku looduskaitseala moodustamisest ja jooksvad
küsimused.

Jüri Kruusvee
külavanem

Muuga küla
üldkoosolek külavanema valimiseks

Juba 16 aastat laulmist harrastanud Viimsi Kooli õpilane Sissi on end
lauljana näidanud mitmetel lavadel, sealhulgas oma muusikust isa Dave Bentoni kõrval. Kaks aastat tagasi hakkas ta iseseisvalt klaverit mängima ning suudab end tänaseks juba lauldes ja laule kirjutades ka saata
(“ehkki lihtsamate akordidega”).
Muusikalisteks eeskujudeks peab ta oma õpetajat Mirjam Dedet
ning lauljaid Etta Jamesi ja Andreya Trianat. Tema unistuseks on kunagi
ära võita Eurovisioni lauluvõistlus. Lisaks laulmisele ja laulude kirjutamisele Sissi maalib, joonistab, disainib tätoveeringuid ja tunneb kirge
meigikunsti vastu. Ka armastab ta lugeda ja loodab ühel päeval ka ise
raamatu kirjutada.
“Ma panen igasse oma esinemisse kogu oma hinge ja emotsiooni.
Muusika ja kunst on minu elu. See on minu minevik, olevik ja loodetavasti minu tulevik,” võtab Sissi lühidalt kokku oma isiksuse.

Üldkoosolek toimub 16. juunil algusega
kell 11 Randoja tee platsil.
Päevakorras külavanema kandidaatide
tutvustus, külavanema valimine ja jooksvad küsimused.
Külavanema kandidaadiks võib olla Muuga küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb
esitada kirjalik nõusolek. Nõusolek kandideerimiseks tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.
Külavanema valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel antud külas
elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema
isikut tõendav dokument. Volituste alusel
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus
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Viimsi mõisapark sai
uue mänguväljaku
Juuni alguseks sai Viimsi mõisapargi mänguväljak täielikult renoveeritud.

Uus mänguväljak mõisapargis. Foto erakogu

Kaitsealuse mõisapargi mänguväljaku projekteerimisega
alustati 2017. aastal, mil võeti eesmärgiks rajada ajaloolisse parki sobiva välimusega mänguväljak. Väljaku koosseisu projekteeriti robiinia puidust kaks ronilat, tasakaalusild, kiik ja kaks vedrukiike – ühtekokku 6 elementi,
mille ümber rajati loodusliku tooniga kummimultšist turvaalused. Väljaku äärde paigaldatakse ka pargipingid ning
tuleb veel oodata, millal muru kasvma hakkab. Abivallavanem Margus Kruusmägi sõnul on vallal kavas sel aastal
mänguväljakute renoveerimisega jätkata ja uusi seadmeid
juurde paigaldada mitmetesse küladesse – vallavalitsus on
võtnud mänguväljakute valdkonna üheks prioriteediks.
Mõisapargi mänguväljaku ehitustööd teostas riigihanke
võitnud Tiptiptap OÜ. Mänguväljaku alla rajati ka sademevedrenaaž, tagamaks sademeveerohketel perioodil ala kuivendatus.
Mänguväljak on avatud ja ootab juuni algusest kõiki
lapsi uuele väljakule mängima.
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AS-i Viimsi Vesi teadanne!
Seoses kuivade ilmadega on järsult suurenenud vee tarbimine Viimsis. Kuna suurenenud vee tarbimine põhjustab
paljudes majapidamistes vee surve langust, siis AS Viimsi
Vesi palub võimalusel mitte kasta või piirata kastmisvee
kasutamist ajavahemikel 7.00-10.00 ja 18.00-23.00.
Põhjaveevarud põhjaveemaardlates on kinnitatud joogivee kasutamise eesmärgil
ning nende määramisel ei ole
arvestatud vee tarbimist kastmisveena. Hoidkem loodusressursse!
Klienditeenindus asub Nelgi tee 1, Viimsi alevik (sissepääs
Viimsi vallavalitsuse peauksest). Klienditeenindus on avatud
E–N k 8.30–16, vaheaeg k 12 –13 , reedel k 8.30–14. Kliendiinfo tel 606 6848, ööpäevane avariinumber 5345 0240.
Loe ka lk 5 “Joogivee kasutamine kastmisveena on ebamõistlik“.

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: Ülo Siivelt, tel 602 8840,
e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097,
e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717,
e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 15. juunil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.
facebook.com/ViimsiVald

Karulaugu Spordikeskuses
peeti sarikapidu
Reedel, 25. mail toimus
Karulaugu Spordikeskuse
sarikapidu. Sarikapeol
esinesid sõnavõttudega
Karulaugu spordikompleksi erainvestor Urmas
Sõõrumaa, Viimsi vallavanem Siim Kallas ja
Mapri Ehituse esindaja
Tarmo Roos.

“Viimsilased väärtustavad tervislikku eluviisi ning selle elavaks tõestuseks ei ole mitte ainult edukad sporditulemused,
vaid ka siinsete terviseradade
suur kasutatavus. Karulaugu
spordihoone loob mitmekülgsed võimalused erinevate aladega tegelemiseks olles tulevikus kindlasti spordiharrastajate kogunemiskoht,” ütles sarikapeo sõnavõtus Viimsi vallavanem Siim Kallas.
“Meie elanikud on seda usku, et ühes terves kehas peitub
terve vaim. Ei saa ütlemata jätta, et Karulaugu spordihoone
kaasaegsed tingimused annavad
hoogu juurde ka meie sportlastele, kes saavad senisest veel
paremaid tulemusi jahtida,” sõnas Kallas.
Peagi valmivat spordihalli
hakkavad kasutama kohalikud
koolid kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks. Samuti saavad erinevate alade spordiklubid uued ja kaasaegsed tegevusruumid – korvpall, jalgpall,
kergejõustik, suusatamine, jalgrattasport, maadlus, vabavõitlus,
lauatennis jt. Spordikeskuses
hakkavad tegutsema Tondi Tennisekeskus, US Tenniseakadeemia, Golden Club Fitnessklubi ning Golden Dance Club.
Kokku saab kompleksi suuruseks ligi 11 tuhat ruutmeetrit.
“Karulaugu Spordikeskus,
mis valmib selle aasta septembriks, saab olema multifunktsio-

Urmas Sõõrumaa, Tarmo Roos, Marek Kaleta ja vallavanem Siim Kallas sarikapeol. Fotod Aurelia Minev

Kompleksi suuruseks saab 11 000 ruutmeetrit.

naalne spordirajatis. Maja on
jaotatud mõtteliselt kaheks: ühes
osas asub sporditööd korraldama Viimsi Haldus OÜ ja teises
osas Tondi Tennisekeskus OÜ.
Kui esimeses osas saab harrastada põhiliselt pallimänge, maadlust ja kergejõustikku, siis teises loomulikult tennist, aga ka
fitnessi ja võistlustantsu,” selgitas Tondi Tennisekeskuse ja
Karulaugu Spordikeskuse juhataja Marek Kaleta spordikes-

kusesse kavandatut.
“Karulaugu Spordikeskuses
saab olema neli kõva- ja kaks
vaipkattega tenniseväljakut. Golden Club Fitness avab keskuses oma kolmanda fitnessklubi. Kui aprillis avasime Rotermanni klubi, siis sügisel tehakse sama Viimsis,” ütles Kaleta.
“Laste tennisealast koolitust asub keskuse väljakutel korraldama US Tenniseakadeemia.
Lisaks tennisele pakuvad nad

veel spetsiaalselt selleks otstarbeks rajatud saalides ka laste ja noorte võistlustantsualast
koolitust peatreener Martin Parmase juhtimisel. Loomulikult
on keskuse kliendile tagatud ka
iseenesestmõistetavad tugiteenused sporditarvete poe, kohviku, spordimeditsiini- ja taastusprotseduuride teenuste näol,”
võttis Kaleta spordikeskusese
kavandatud tegevused kokku.
Spordikeskus
rajatakse
Haabneeme piirkonna spordielu tuiksoonele aadressile Karulaugu tee 13 ja see moodustab ühe osa kolmest spordihoonest koosnevast teljest. Tallinna
ehk lõuna poolt vaadates põhja
suunas asub Viimsi Kooli spordikeskus, Karulaugu spordihall
ja staadion ning veel edasi minnes Haabneeme Kooli spordisaal.
Hoone ehitus algas 2017.
aasta septembris. Karulaugu
spordihoone valmib Viimsi valla ja erasektori ühisprojektina.
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Viimsi valda külastasid Soome
Põhja-Savo maakonna omavalitsusjuhid
4. mail toimus Viimsi
vallavalitsuses kohtumine
Põhja-Savo maakonna
omavalitsuste esindajatega, mille eesmärk oli
tutvustada Viimsi valla
IT-alaseid arendusi.
Põhja-Savo regiooni eripära suured vahemaad ning vananev elanikkond ja selleks, et võimaldada kohaliku omavalitsuse teenuste paremat kättesaadavust,
näevad nad eeskätt vajadust parandada oma digitaalsete teenuste kättesaadavust.
Kohtumisel pidas avakõne
Viimsi vallavanem Siim Kallas, kes toonitas, et IT-alased
arendused võimaldavad kaasajastada teenuste olemust, suurendada teenuste tarbijate arvu,
tagada informatsiooni parema

leviku ning suurendada kogukondade osalust kohaliku elu
korraldamisel. Elanike tagasiside on seejuures kandva tähtsusega kohaliku omavalitsuse
teenuste kvaliteedi tagamisel.
Järgnevalt rääkis Viimsi vallavalitsuse arendusjuht Mailis
Alt ViimsiDATA projektist. Ta
rõhutas, et enne teenuste disainimist tuleb lokaalseid teenuseid tarbivaid kliente tundma
õppida. ViimsiDATA (www.
viimsidata.ee) projekti raames
viidi läbi Viimsi elanike ning
valla eelarve kaardistamine. Selgitati välja, kui suur on siinsete inimeste keskmine brutotöötasu või füüsilise isiku tulumaks, palju on vallal maksumaksjaid, millised on Viimsi eelarve võimalikud tuluallikad jmt.
Tundes klienti ja tema vajadu-

si saab arendada välja kohaliku omavalitsuse teenused ehk
mida, kellele ja kuidas vald pakub ning millist eesmärki see
teenib.
Kommunaalteenistuse esindajad Karl Linke ja Artur Kaldma tutvustasid uut rakendust,
mis lähiajal avalikustatakse. Rakenduse eesmärk on anda elanikele parem ülevaade siinsetest sündmustest – millistel teedel toimuvad teetööd, kus on
teesulud või avariilised olukorrad. Lisaks saavad elanikud ülevaate kohalikest kultuurisündmustest ja muust vajalikust teabest. Kogu valla info saab edaspidi olema kättesaadav vaid mõne klikiga ning seda koguni valla või koduküla täpsusega.
Põhja-Savo regiooni esindajad nimetasid taoliste aren-

duste võtmesõnaks tugevat haridussüsteemi, mis toetab ITalaste teadmistega noorte pealekasvu tekkimist. Külalised tunnustasid Viimsi valla jõupingutusi haridusvaldkonna kaasajastamisel ja rõhutasid põhikoolide, keskkoolide, huvikoolide ning ülikoolide koostoimimise ja kaasaegse hariduse
fundamentaalset tähtsust.
Soome on üks tunnustatumaid haridusriike maailmas.
Nende noorte PISA testide tulemused on aastaid olnud edetabelite tipus. Soomlased tõid
välja, et taolised tulemused on
võimalikud üksnes erinevate
valdkondade ja sektorite koostoime jõul, kus eesmärk on jõustada ja innustada noori õppima.

Viimsi Teataja
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Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2018

Aeg hakata sättima Viimsis toimuvale
Harjumaa laulu- ja tantsupeole “Koduteel”
Eelmistes Viimsi Teatajates (04.05.2018 ja
18.05.2018) ilmusid artiklid Harjumaa laulu- ja
tantsupeost “Koduteel“.
Käimas on peonädal
(alates 28. mai – 2. juuni)
ja Viimsi staadionile on
ehitatud esinejate lavad
ja publiku tribüünid,
toimumas on peo peaproovid pealaval.

18. mai Viimsi Teatajas kirjutasime, et publik saab kasutada
ka staadioni lääneküljel asuvat
murutribüüni ala. Siiski saavad
seda ala kasutada ainult esinejad, kes moodustavad ka suure
osa kõigist peolistest.

Parkimis- ja liikluskorraldusest Haabneemes ja selle lähiümbruses laupäeval,
2. juunil.

Viimsi staadionil toimuv Harjumaa laulu- ja tantsupeo “Koduteel” ning samal ajal Ravi tee
ja Kaluri tee vahelisel haljasalal toimuv Viimsi Fest toovad
kaasa piirkonna liikluskorralduse muudatuse. Kõigil tänavatel ja teelõikudel, kus üritustega seoses liikluskorraldus
muutub, on üleval ajutised liiklusmärgid.
Ajutised piirangud lubatud
sõidukiiruse ja parkimiskorralduse osas kehtestatakse alates
30. maist.
Peo päeval, 2. juunil on kella 9-st kuni orienteeruvalt 23ni suletud Randvere tee, alates
Karulaugu teest kuni Heki tee-

ni. Rongkäigu ajal alates kella
15-st orienteeruvalt 17.30-ni on
suletud Pargi tee ja Randvere
tee Rohuneeme teest kuni Karulaugu teeni.
Ümbersõit toimub Rohuneeme tee või Lubja tee ja Aiandi
tee kaudu.
Kuna toimuv pidu ja festival toob vallakeskusesse kokku
umbes 15 000 osalejat ja pealt-

vaatajat, muudab see piirkonnas liikumise keerulisemaks ja
aeganõudvamaks, seetõttu palume sihtpunkti jõudmiseks varuda lisaaega.

Ühistransport

Randvere tee sulgemise tõttu
toimuvad muudatused ka ühistranspordiliikluses. Tallinna bussiliinid 1A ja 49 sõidavad Ro-

huneeme tee ja Randvere tee
ringristmikuni ning pööravad
sealt tagasi, tehes lõpp-peatuse
Viimsi Keskuse ees olevas Mõisapargi peatuses. Valla siseliinid V1, V2, V3, V5, V7 ja V9 lõpetavad Poepeatuses ja alustavad Viimsi Marketi juures ajutises bussipeatuses. Samades
peatustes peatub ka maakonnaliin 114.

Alates kella 9-st kuni päeva
lõpuni on suunatud kõik bussiliinid ümbersõidule ning ei
toimu peatuste VIIMSI KESKUS, VIIMSI KOOL ja Haabneeme suunalise peatuse MÕISAPARGI teenindamist.
- Viimsi siseliinide V1, V2,
V3, V5, V7 ja V9 ajutine lõpppeatus on Rohuneeme teel peatus POEPEATUS.
- Liinide V1, V2, V3, V5 ja
V7 algpeatus asub Rohuneeme
teel Viimsi Marketi juures. Liini V9 algpeatus on MÕISAPARGI. Busside väljumise ajad
jäävad samaks, mis VIIMSI
KESKUS peatusest väljudes.
- Maakonna bussiliinid 114
ja 260 ei läbi peatuseid VIIMSI KESKUS, VIIMSI KOOL
ja Haabneeme suunalist peatust MÕISAPARGI. Peatuses
POEPEATUS toimub nii Rohuneeme kui ka Tallinna suunal ooteaeg, et ei toimuks järgmiste peatuste varem läbimist.
- Tallinna bussiliinid 1A ja
49 ei läbi peatuseid VIIMSI
KESKUS, VIIMSI KOOL ja
Haabneeme suunalist peatust
MÕISAPARGI. Liinide alg- ja
lõpp-peatuseks on ümberkorralduse perioodil MÕISAPARGI
(Tallinna suunal).
Ürituse perioodil võib seoses ümbersõitudega esineda hilinemisi!
Staadioni parkla, aga ka
Viimsi Kooli spordikeskuse juures asuvad parklad on kasutatavad ainult spetsiaalsete parkimislubade alusel ainult peo
korraldajatele ja esinejaid teenindavatele transpordivahendi-

tele, samuti invasõidukitele. Kollektiividele, kes kasutavad peokohale saabumiseks transpordiks oma busse, on ette nähtud
spetsiaalsed busside peatumiskohad Randvere teel, parkimiskohad Sõpruse teel ning Viimsi endise staadioni alal (Rimi
keskuse tagune ala).
Peo külastajate ning samuti
osalejatele, kes kasutavad isiklikke sõiduautosid, soovitame
kasutada sõidukite parkimiskohaks eelõige Lubja mäel selleks spetsiaalselt kohandatud ajutist parkimisala. Parklaalale pääs
toimub Viimsi alevikus Aiandi
teelt keerates Alajaama teele,
kus vastavad viidad juhatavad
parkimisalani ja hiljem sealt välja. Parkimisalalt edasi tuleb liikuda jalgsi Põhjakonna trepist
alla ning sealt kas staadionile
või Viimsi Festi alale.
Kohalikel inimestel soovitame tungivalt võimalusel auto
koju jätta ja tulla jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga. Jalgratturitele on Viimsi Kooli territooriumil lisaks tavapärasele
kooliesisele alale ka kohad, kuhu saab jätta jalgratta kas lasilasse või kooli territooriumi piirava metallaia külge.

Peo ajakava, programmid,
liiklusskeemid ja muu vajaliku
info leiad Harjumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel www.hol.ee.

Ilusat Harjumaa laulu- ja
tantsupeo nädalat ning kohtumiseni sel laupäeval, 2. juunil
kell 16 algavas peo rongkäigus!

Ott Kask

Viimsi valla kultuuri- ja
sporditöö peaspetsialist
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TEATED
Haabneeme rand on
hooajaks valmis
Ilusad ilmad on sel aastal nihutanud rannahooaja varasemaks, mistõttu toimuvad ka hooldustööd varem.
Rannahooaja alguseks on tehtud erinevaid ettevalmistustöid – liiva sõelumine ning adru koristamine, prügikoristamine,
niitmistööd jm. Eelmisel aastal alustas Viimsi valla rannavalveteenuse pakkujana Articard OÜ (kontakttelefon 5344 6301),
kes jätkab ka sel hooajal, alustades ametlikult tööd 15. juunist.
Kesk tee 20 asuva rannakohviku juurde on paigaldatud rannakülastajate jaoks mugav tualett-soojak, kus on eraldi meestele ja naistele veega varustatud tualetid. Kaluri tee lõpus asuvad endiselt täiendavad käimlad.
Juuni alguseks on saanud värske ilme ka Haabneeme rannakabiinid, mida kaunistab valla tunnusgraafika.
Kuni juuli esimese pooleni jätkuvad rannas laudistee ja
muuli rekonstrueerimistööd.

Kommunaalteenistus

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks saab toetust
küsida alates juuni algusest
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee
kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu hakata taotlema alates 5. juunist. 17. mail kinnitas keskkonnaminister Siim Kiisler toetuse taotlemise korra ja tingimused.
“Juba enne vooru avamist on huvi selle toetuse vastu väga
suur, mis kinnitab, et sellist võimalust oli väga vaja. Meie huvi
on saada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga võimalikult palju liitujaid. Ühiskanalisatsioon on oluliselt mugavam ja soodsam kui pidev reovee äraveo tellimine. Lisaks on siis kindel, et
reovesi saab kokku kogutud ja puhastatud nii nagu vaja ning
keskkonda ega põhjavett ei reostata,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.
Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle
majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus
on üle 2000 tarbija. Selliseid alasid on hetkeseisuga Eestis 57.
Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida keskkonnaregistrist.
Toetust saab küsida elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon
ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima
viie aasta jooksul ei rajata. Juhul kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimalus on olemas, siis antakse toetust
vaid liitumiseks.
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub ehitustööde mahust ning rajatava torustiku pikkusest. Toetuseks
on kokku ligikaudu 10 miljonit eurot, keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot. Arvestades liitumata
majapidamiste arvu võib sellest kõikide tarbeks väheks jääda.
Toetust ei anta elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
Viimastel aastatel tehtud uurimistööd näitavad, et pooled
eramajapidamiste individuaalsed joogiveesüsteemid ja reovee
kohtkäitluslahendused ei vasta nõuetele ja ohustavad seetõttu nii põhjavett kui ka inimeste tarbitavat joogivett. Ka Riigikontroll osundas oma hiljutises põhjaveeteemalises auditis
probleemile, et paljude Eesti alade kohta puudub info, kas ja
kuidas seal reovett kogutakse.
Eelmisel aastal kontrollis keskkonnainspektsioon koos omavalitsustega Harku, Saku ja Kohila valdades, kas eraisikute kinnistutel käib reovee kogumine nõuetekohaselt. Kontrollide tulemusel selgus, et nõuetele ei vastanud hinnanguliselt pooled
kohtkäitlussüsteemidest. Eelkõige on see probleem iseloomulik endistele suvilapiirkondadele, kuhu on nüüd alaliselt elama asutud. Siin on ka igal kohalikul omavalitsusel oluline roll,
tagamaks asjakohaste eeskirjade ning ehitus- ja keskkonnajärelevalve abil see, et piirkonna inimesed käitlevad reovett
nõuetekohaselt, ning suunaksid neid liituma ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga.
Alates 2000. aastast on Eesti joogi- ja reoveesüsteemidesse investeeritud ligi miljard eurot ning Eestis kasutab ühiskanalisatsiooni teenust 83% elanikest. Sellegipoolest on üle 2000
tarbijaga reoveekogumisaladel ligikaudu 15 000 majapidamist,
kes ei ole liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Toetust saab hakata taotlema SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja KIK-i kodulehel.
Täpsema info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiate SA KIK kodulehelt www.kik.ee.

Keskkonnaministeerium

Detailplaneeringud
18.06–01.07.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Pringi küla kinnistute Taga-Jaani, SuurJaani ja Väike-Jaani detailplaneering (Viimsi vallavalitsuse
08.05.2018 korraldus nr 246).
Detailplaneering hõlmab Pringi külas asuvaid kinnistuid TagaJaani (89001:003:0021), Suur-Jaani (89001:003:0025) ja Väike-Jaani
(89001:003:0024), planeeringuala suurus on ligikaudu 5 hektarit.
Planeeritav ala asub Pringi küla lääneranniku keskosas ning piirneb põhjast Käbi tee äärse elamukvartaliga, idast Vardi teega, lõunast Tammelaane tee äärse elamukvartaliga ja läänest nõukogudeaegse elamurajooniga.
Detailplaneeringuga (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr
2017 – 09 – 20 DP) moodustatakse 27 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1200–1573 m2, 1 puhkerajatiste maa krunt (katastris üldmaa), 6 tee- ja tänavamaa krunti ning 1 kergliiklusmaa
krunt. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (kõrgusega 8,5 meetrit) ja
kahe ühekorruselise abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga sõltuvalt krundi planeeritud suurusest 240–315 m2.
Detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Viimsi vallavalitsus on 22.05.2018 vastu võtnud korralduse nr
277 “Pärnamäe külas, kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 detailplaneeringu kehtestamine“.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pärnamäe külas Pärnamäe
tee äärsel klindipealsel alal asuvad ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistud Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188. Planeeringuala suurus on 3891 m2 ja see piirneb loodest ärimaa sihtotstarbelise kinnistuga Pärnamäe tee 190, kirdest, idast ja kagust reformimata riigimaaga ning lõunast, edelast ja läänest Pärnamäe teega.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ tööle nr 08-17, väljatrükk 10.01.2018) moodustatakse üks 3891 m2 suurune ärimaa sihtotstarbega krunt ja määratakse krundi ehitusõigus ühe neljakorruselise äri- ja büroohoone ehitamiseks. Ärihoone suurim lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 15
meetrit, hoone suurim lubatud sügavus on 3,3 meetrit (1 maaalune korrus). Suurim lubatud ehitusalune pindala on hoone maapealselt osal 1650 m², maa-alusel osal 3050 m2.
Detailplaneeringu kohase mahasõidu planeeritavatele kruntidele rajab 08.12.2015 sõlmitud kokkuleppele (registreeritud valla majanduslepingute registris 14.12.2015 numbriga 2-10.1/503)
kohaselt planeeritava kinnistu omanik omal kulul. 17.04.2018 sõlmiti Tallinna notar Priidu Pärna notaribüroos isiklike kasutusõiguste seadmise leping ja kokkulepped ehituskohustuste täitmiseks
(registreeritud valla notariaallepingute registris 18.04.2018 numbriga 2-10.2/251), mille kohaselt kohustub detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik rajama avalikult kasutatava tee (mahasõidu) koos servituudi alaga piirneva aeglustusrajaga ja kergliiklustee ning sellega seotud rajatised.
Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla
veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus allkirjastas
LIFE projektitaotluse rahastuslepingu
8. mail allkirjastas Viimsi
vallavalitsus juhtpartnerina LIFE projektitaotluse
“Jätkusuutlike ja kliimale
vastupidavate linnaliste
sademeveesüsteemide
arendamine“ (lühend LIFE
UrbanStorm) rahastuslepingu.
Tegemist on esimese LIFE kliimameetmest toetust saava projektiga Eestis. Viimsi vallavalitsuse partneriteks projekti juures on MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Tallinna kommunaalamet ja Eesti Maaülikool. LIFE
UrbansStormi eesmärk on suurendada Viimsi valla ja Tallinna linna võimekust kohaneda
kliimamuutustega, eriti nende
suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi.
Projekt algab 1. septembril 2018
ning kestab viis aastat. Kogu
projekti maksumus on 1 957 843
eurot, millest 1 686 093 eurot on
abikõlbulik. Projekti abikõlbu-

likest tegevustest toetab LIFE
60% – 1 011 654 eurot.
Viimsi valla jaoks on projekti raames planeeritud järgmised suuremad tegevused:
1. Arendada vallas välja automatiseeritud sademevee juhtimissüsteem, mille raames rajatavad 4 mobiilset ilmajaama
ja 6 vooluhulgamõõturit koguvad andmeid vooluhulkade kohta eri piirkondades ja aitavad
seeläbi reageerida paremini üleujutuseohule.
2. Viimsi valda rajatakse 4
näidisala säästlike ja looduspõhiliste sademevee lahenduste
katsetamiseks. Näidisalade eesmärk on testida uusi innovaatilisi lahendusi ning lahendada
lokaalseid sademevee probleeme. Näidisalad on planeeritud
Haabneeme, Viimsisse ja Pärnamäele.
Lisaks koostatakse projekti
raames nii Viimsile kui ka Tallinnale kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuska-

va, mis hõlmab endas nii projekti raames alanud tegevusi kui
ka pärast projekti lõppemist
kavandatavaid lahendusi. Tallinnas rajatakse projekti raames
ka üks näidisala projekt, mille
alusel on pärast võimalik rajada säästev sademevee lahendus.
Ühtlasi viiakse projekti LIFE UrbanStorm raames MTÜ
Balti Keskkonnafoorumi ja Eesti Maaülikooli juhtimisel ellu ka
suuremaid üle-Eestilisi tegevusi:
1. koolitatakse ca 80 Eesti
veemajanduse spetsialisti, inseneri ja projekteerijat looduspõhiste jätkusuutlike linnaliste sademeveejuhtimise lahenduste
kasutamiseks;
2. analüüsitakse olemasolevaid riikliku ja kohaliku tasandi õigusakte ja standardeid, mis
peaksid aitama kohalikel omavalitsustel kohaneda kliimamuutustega, sh koostades ettepaneku sademeveesüsteemi ka-

sutamise maksustamiseks;
3. jagatakse projekti käigus
saavutatud tulemusi, näiteks juhtimissüsteem ja näidisalad, ka
teistele Eesti omavalitsustele,
et projekti lõpuks vähemalt 10
omavalitsust rajaksid sarnaseid
looduspõhiseid lahendusi ning
8 omavalitsust rajaksid ka endale kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava.
LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument,
millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba üle 25 aasta. Hetkel on
programmil käimas viiest rahastamisperiood, mis katab aastaid
2014–2020. 25 aasta jooksul
on investeeritud programmi üle
viie miljardi euro, käimasoleva
perioodi eelarve on läbi ajaloo
suurim – 3,46 miljardit eurot.
Projektitaotluse koostas OÜ
Gravitas Consult ja MTÜ Balti
Keskkonnafoorum.

Kommunaalteenistus

Haabneeme rannakohviku enampakkumise teade
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise
Haabneeme rannas asuvale Kesk tee 20 rannakohviku müügiplatsile rentniku leidmiseks perioodil 01.07–30.09.2018.
Üüri alghind on 250 (kakssada viiskümmend) € kalendrikuus.
Kasutusse antav ala on suurusega 500 m2. Kasutusse antaval müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone.
Vallavara antakse kasutusse kolmeks kuuks tasu eest, tasule
kehtivad järgnevad tingimused: tasu makstakse kuupõhiselt; tasu
alghind müügiplatsi enampakkumisel on 0,50 €/m2 kuus (ilma käibemaksuta) ehk kokku 250 €/kuus, pakkumus esitatakse kuu
maksumuse kohta; tasu makstakse lepingu sõlmimisel 2 (kahe)
kuu osas tagatisrahana kohe lepingu sõlmimisel ja edaspidi kuupõhiselt rendikuu alguses 7 (seitsme) päeva jooksul Viimsi vallavalitsuse poolt jooksva kuu kohta e-posti teel esitatud arve alusel;
müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulu
ning valvekulu kuumaksed.
Pakkujale esitatavad nõuded: pakkuja peab pakkumuse esitamise hetkeks olema täitnud kõik Viimsi valla ees võetud kohustused
ja tal ei tohi olla võlgnevusi Viimsi valla ees; pakkuja peab olema
täitnud kõik kohustused riiklike ja Viimsi valla kohalike maksude
osas; pakkuja peab olema maksevõimeline; pakkuja vara ei või olla

sekvestri alla pandud ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; pakkuja peab omama
kogemust toitlustusteenuse valdkonnas vähemalt 6 aastat; pakkuja võib esitada ainult 1 (ühe) pakkumuse.
Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse vorm (saadav valla
kodulehelt); volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest); värvifotod või värviprindid A4 formaadis paberil maa-alale paigaldatavast kogu kaubanduslikust
inventarist (teisaldatav piire, müügilett või -stend, iste, päikesevari, prügikast, reklaamtahvel jmt).
Pakkumus tuua või saata Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametisse aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, kabinet 113, järgnevalt vormistatuna: pakkumus on köidetud/klammerdatud; pakkumus esitatakse suletud ümbrikus;
ümbriku vasakusse ülanurka märgitakse pakkumuse esitaja nimi,
registrikood/isikukood ja aadress; ümbriku keskossa märgitakse
“Haabneeme rannakohviku rendikonkurss 2018“ ja “Mitte avada
enne 18.06.2018 kell 10.30“.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2018 kell 10.00.
Lisainfo ja küsimused: alar@viimsivv.ee.
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Joogivee kasutamine
kastmisveena on ebamõistlik
Käes on juba soe suvi
ning AS Viimsi Vesi poole
pöörduvad taas kliendid
sooviga paigaldada kastmisveele eraldi arvesti.
Nimelt on võimalik eraisikust klientidel, kellel ei
ole jooksva teenuse eest
tasumisel võlgnevusi, taotleda kastmisvee eraldi
arvestust.
Mis on kastmisvesi

Kastmisvesi on vesi, mida ei juhita kanalisatsiooni ja ei arvestata reoveekoguse hulka. AS
Viimsi Vesi teenuslepingu tüüptingimuste järgi võrdub arveldamisel kanalisatsiooni kogus
veekogusega. Kastmisvee korral arvestatakse kastmisvee kogus kanalisatsiooni kogusest maha.

Kuidas kastmisvett
arvestatakse

AS Viimsi Vesi pakub kastmisvee võimalust üksnes selleks
eraldi paigaldatud arvesti alusel. Seega peab kliendil olema
nõuetekohane (kehtiva taatlusega, plommitud) kastmisvee
mõõtja. Kastmisvee mõõtja allub täpselt samadele kontrolli
nõuetele nagu kinnistu peaveemõõtja. Erinevus on selles, et
kui kinnistu peaveemõõtja vahetamise ja plommimise kulud
kannab vee-ettevõtja, siis kastmisvee mõõtjaga seotud kulud
tuleb kanda kinnistu omanikul.
Veearvesti kui mõõtevahend allub mõõteseadusele ning majandus- ja taristuministri määrusega on taatluskehtivusaeg alates 26.09.2016 viis aastat. Seega tuleb kliendil taadelda/vahetada oma kastmisveearvesti

Kasutagem vett säästlikult. Foto Fotolia

vähemalt iga 5 aasta järel ning
vastav akt esitada vee-ettevõttele. Vee-ettevõtja plommib arvesti ning kontrollib selle vastavust nõuetele.
Peaveearvesti taatlemine on
AS-i Viimsi Vesi kohustus, kuid
kastmisveearvesti taatlemine 5
aasta tagant on kliendi kohustus. AS-il Viimsi Vesi on õigus
kastmisvee näitu mitte arvestada, kui arvesti pole taadeldud
vastavalt määrusele.

Millised on kastmisvee paigaldamisega
seotud kulud

Kõik kastmisvee mõõtjaga seotud kulud kannab klient, kaasa
arvatud veemõõdusõlmede inspektori väljasõidu tasu. Kastmisvee mõõdusõlme rajamisekulud sõltuvad juhtumi keerukusest. Lisaks tuleb kliendil omal
osta eraldi arvesti, mis vastab
kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele (üldiselt kõik Eesti

müüdavad arvestid vastavad).
AS-i Viimsi Vesi kaudu saab osta kaugloetavaid veearvesteid,
mille puhul ei ole näidu teatamine vajalik.
Edaspidi tuleb veearvesti
taadelda või välja vahetada iga
viie aasta järel. Kõik kastmisvee mõõdusõlme hooldamise
ja mõõtja taatlemise või vahetamise kulud kannab klient. Palume hilisemate arusaamatuste
vältimiseks enne otsuse tegemist hoolega kaaluda, kas teie
kastmisvee vajadus on selline,
et on õigustatud taoliste kulutuste tegemine! AS Viimsi Vesi
jälgib teie mõõtjate taatlustähtaegu ning tähtaja saabumisel
nõuab ka kastmisvee mõõtja taatlemist või asendamist.

Loodusressursi
hoidmine ja kaitsmine

Oluline on suunata inimesi mõistma ja järgima joogivee säästliku kasutamise põhimõtteid.

Põhjavesi on meie peamine
joogiveeallikas, mis ei ole ammendamatu ressurss. Seega on
põhjavee seisukorra jälgimine
ja kaitsmine meie kõigi jaoks
olulise tähtsusega. Põhjaveevarud põhjaveemaardlates on kinnitatud joogivee kasutamiseks
ning nende määramisel ei ole
arvestatud vee kasutamist tehnoloogilisel või muul eesmärgil, näiteks kastmiseveena. Juhul, kui lubatud veevõtt kastmise tõttu hakkab ületama lubatud joogivee ammutamise kogust, tuleb kaaluda eraldi kastmisvee arvestamise lõpetamist,
et piirata vee tarbimist. Esmatähtis on ikkagi joogi- ja tarbevee tagamine.
Kõik vee-ettevõtted annavad oma panuse säästvale veeressursi tarbimisele läbi loodusvara kasutamise tasude ning investeeringute kaasaegsetesse
vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse. Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutavatele ettevõtetele
on õigusaktidega kehtestatud suunised ja kohustused keskkonnaeesmärkide saavutamiseks,
mille hulka kuulub ka tõhusa
ja säästva veekasutuse edendamine.
Kodanike panus veekasutuse säästmises toimub mõistliku
ja säästva vee tarbimise kaudu.
Joogivee kasutamine kastmisveena on kindlasti ebamõistlik
ja antud loodusressurssi mittesäästev. Selleks on olemas mitmed säästvamad moodused, millest üks on vihmavee kogumine.
Hoidkem ja kaitskem meie
kallist ja elutähtsat loodusvara!

Viimsi Vesi AS

Politsei hoiatab: vaata, kellelt ostad!
Mis ühele vana, see
teisele uus – sellist säästvat mõtlemist järgitakse
tänapäeval aina rohkem.
Ilmselgelt ei ole selles
midagi halba, kui kaubaomanik soovib oma vana
asja välja vahetada või
edasi müüa. Küll aga
saab politsei aastaringselt teateid tööriistade
ja teiste asjade varguste
kohta, mida on käest
kätte müüdud.

Mis toimub varastatud
kauba turul

Turumajanduses valitseb nõudlus ja pakkumine. Nõudlus näitab, kui palju on tarbijaid antud
tootele ning mis summat on nad
valmis selle eest tasuma. Tarbijale on oluline kauba hind
ning eelkõige tahetakse saada
kaupa soodsamalt. Varastatud asjade turul on kaup pea alati
kordades odavam kui kauplustes. Sellel turul on pakkujaks
tavaliselt mitte ausal teel kau-

ba soetanud inimene ehk rahvakeeli lihtsalt varas. Talle on
oluline varastatud kaup kiirelt
edasi müüa ning saada oma kasum. Seega turul saavad kokku
odavat hinda jahtiv tarbija ja kasumit nooliv pakkuja ehk varas.
Sellest sõltub ka varguste osakaal – kui varguste toimepanijatel puudub võimalus kaupa
kiirelt müüa ja ostjaid ei ole,
siis probleem kaob.
Alles käesoleva aasta alguses peeti kinni tööriistade vargustele spetsialiseerunud vargad, kes ka ise töötasid ehitusettevõtjatena. Antud juhul oli tegemist lausa tellimustöödega.
See on selge näide sellest, et kui
ei oleks nõudlust, ei oleks ka
pakkumist. Odav hind võib olla ahvatlev, kuid iga ostjat peab
huvitama ka kauba päritolu.

Kas mõtlesid, kui
ostsid

Kokkupuutel juhtumitega näeb
politsei, et tegelikult tahetakse
kaupa saada võimalikult oda-

valt ning ei mõelda, et tegemist
võib olla varastatud esemetega.
Kui soetad varastatud kaupa,
siis tegelikkuses jäi keegi oma
varast ilma.
Tavaliselt, kui sooritad ostu
kauplusest või e-poest, siis on
tarbijal õigused ja kohustused,
mis annavad ka teatud garantii.
Kuid samasugused õigused ja
ka kohustused on kauba käest
kätte ostmisel. Iga inimese vastutustundlik käitumine mõjutab varguste osakaalu vähendamist.

Kus on Sinu asjad

Eelkõige hoidke enda varal silma peal ja ärge jätke neid järelevalveta. Soovitan oma väärtuslikumad esemed erimärgistada ja üles pildistada, et vajadusel oleksid need kergesti tuvastatavad. Kui olete langenud
varguse ohvriks, siis tuleks sellest koheselt politseile teada anda, koos olulise informatsiooniga, näiteks millised on erimärgistused.

Kuidas saad end kaitsta

Enne kauba soetamist veendu,
et saad selle otse omanikult. Küsida tasub ka kauba dokumente
ja päritolu, sest nii saab kindlaks teha, et tegemist ei ole varastatud esemega. Liialt odava
hinna puhul tunne huvi selle
põhjuse kohta ning kahtluse korral loobu ostust. Soovitan ka
kindlaks teha, kas pakutav kaup
on toimiv ning vastab müüja
poolt kirjeldatule. Kui müüdaval kaubal on erimärgistused
ning need ei kuulu kauba originaaliga kokku, siis uuri nende
päritolu kohta.
Tuletan meelde, et varastatud kaup kuulub tagastamisele
omanikule. Kui ostate kaupa
käest kätte ja tekib kahtlus, et
tegemist on varastatud esemetega, siis teavitage alati politseid. Me kõik saame aidata kaasa varguste vähendamisele ning
panustada turvalisusesse.

Rainis Sinikas

Ida-Harju jaoskonna ennetus- ja
menetlustalituse juht

Maa-amet uuendas katastriandmete otsingu teenust

Maa-ametil valmis maakatastri kiirpäringu uus tarkvara
versioon. Uuendati nii otsingumootorit kui ka kasutajaliidese disaini.
Maakatastri kiirpäringu puhul on tegu veebiteenusega, mis
võimaldab igaühel leida maakatastrist huvipakkuva katastriüksuse ehk maatüki andmed ja kaardi. Otsida saab katastriüksuse tunnuse, aadressi ja asukoha alusel.
“Populaarne maakatastri kiirpäring läbis põhjaliku uuenduskuuri. Uuendati kasutajaliidese disaini ja otsingumootorit, lisaks
on mobiilsetes seadmetes kiirpäringu kasutamine senisest märksa mugavam,“ tõi Maa-ameti katastri registriosakonna nõunik
Alo Kotka näiteid uuendustest. “Kui mobiilis on lubatud asukohamääramine, saab lisaks aadressile või katastriüksuse tunnusele teha päringu enda asukohas oleva katastriüksuse andmetesse,“ selgitas Kotka.
Maakatastri kiirpäringu abil saab teavet ühe või korraga
mitme katastriüksuse kohta. Samuti on nüüd võimalus rakenduse poole pöörduda koordinaate kasutades ja jagada katastriüksuse andmeid sotsiaalmeedia kanalites. Leitud andmed ja
kaardi saab välja trükkida korrektse eelkujundusega. Rakendus on kasutusel nii eesti- kui ka ingliskeelsena.
Senise kiirpäringu kasutajatel on soovituslik oma süsteemid
aasta jooksul viia üle uuele päringu kujule, ehkki olemasolevad eelmisel kujul konkreetse katastriüksuse detailandmete
vaate poole pöördumised jäävad tööle.
Maaregistri kiirpäringu uue tarkvara versiooni valmistas Maaameti tellimusel AS Datel ning on leitav aadressilt https://xgis.
maaamet.ee/ky.

Maa-amet

Jalgratturi meelespea
Soojad ilmad on toonud tänavatele palju jalgrattureid,
seega on aeg meenutada põhilisi ohutusreegleid.
n Kes ja kus võib jalgrattaga sõita?
- Alla 10-aastane rattur tohib sõita kõnniteel, jalgrattateel ja
õuealal.
- 10–15-aastastel jalgratturitel, kes sõidavad sõiduteel, peab kaasas olema jalgratturi juhiluba.
- Jalgrattaga võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, välja arvatud juhul, kui
jalgrattur sõiduteel sõites kavatseb teha vasak- või tagasipööret – siis peab ta aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre ja enne parempööret parema ääre lähedale või
selle pöörde jaoks liikluskorraldusvahendiga ette nähtud sõidurajale. Jalgrattaga võib sõita ka jalgratta- ja jalgteel ning teepeenral, kui see on selleks kõlblik ega ohusta jalakäijaid.
- Kuni 13-aastane jalgrattur ja tema kuni 2 täiskasvanud saatjat võivad sõita kõnniteel, kuid kindlasti peab kõnniteel sõites
arvestama jalakäijatega. Kõnniteel tohib sõita ka last jalgrattatoolis sõidutav jalgrattur.
- Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi ohustada jalakäijat. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat. Jalgrattur ei tohi kõnniteel
sõites jalakäijat ohustada ega takistada. Jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.
n Jalgratturi varustus
- Kuni 16-aastane jalgrattur peab kandma korralikult kinnitatud jalgratturi kiivrit. Siinkohal olgu meelde tuletatud, et kiiver kaitseb ka 16-aastast ja vanemat jalgratturit ning on igati
soovitatav elu ja tervise kaitseks.
- Jalgrattur võiks kanda ergast riietust, et olla paremini nähtav.
- Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell, ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur.
- Jalgrattal peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.
n Sõidutee ületamine jalgrattaga
- Kui soovid ületada sõiduteed ristmikevahelisel teelõigul paikneval reguleerimata ülekäigurajal sõites, arvesta, et sul pole
sõiduteel liiklevate juhtide suhtes eesõigust. Kui mõni sõidukijuht viisakusest peatub sulle teeandmiseks, ole ettevaatlik
ja tähelepanelik, sest naaberrajal sõitva sõiduki juht ei pruugi
selleks valmis olla. Ohutuse huvides on õigem rattalt maha
tulla ja ületada sõidutee jalakäijana.
- Teega külgnevalt alalt (tanklast, poe parklast jne) väljasõidul teele peab andma teed kõikidele teel liiklejatele sh kõnniteel liikuvatele jalakäijatele ja jalgratturitele. Kui ristmikul mootorsõidukijuht teeb pööret paremale või vasakule, siis enne pöörde lõpetamist peab andma teed jalakäijatele ja jalgratturitele.
Mopeedijuhtidele tuletame meelde, et kõnnitee või jalgratta- ja kõnnitee ei ole nende jaoks! Mopeed on mootorsõiduk
ja sellega võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel.
Autojuhtidele paneme südamele, et kaherattalised liiklejad
on vähemkaitstud kui autoga liikuvad ja sellega tuleb arvestada. Nähes teel jalgrattureid või lapsi võtke hoogu maha ja olge
valmis ootamatuteks manöövriteks nende poolt.

Juhan Jevonen
Ida-Harju jaoskonna patrullitalituse juht,
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Muuseumiöö
külastajanumbrid
lõid uue rekordi
19. mail toimunud üle-eestiline Muuseumiöö
2018 murdis eelmise aasta külastajaterekordi:
viie tunni jooksul tehti Eestis 125 000 muuseumikülastust – üle kümme tuhande külastuse
rohkem kui aasta tagasi.
Muuseumiööd korraldati sel korral 214 muuseumis ja muus
paigas üle Eesti – sündmuse toimkonna sõnul tehti muuseumides ettevalmistusi juba mitu kuud enne muuseumiööd. Igal aastal on muuseumiööl oma teema – sellest
inspiratsiooni otsides planeeritakse eriekskursioone, kutsutakse esinema loengupidajaid, muusikuid, teatritruppe.
Sel aastal oli teemaks “Öös on pidu” ja nii taaslavastati
mitmel pool erinevate kümnendite stiilis pidusid, räägiti
erinevatest peotraditsioonidest, otsiti välja peokostüüme
ning õpiti tantse ja laule – ja seda kõike lisaks kümnetele näitustele, mis külastajaid tervitasid. Arvata võib, et
senisest veel suuremale külastuste arvule aitas kaasa see,
et mitu muuseumi – Eesti Maanteemuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Muhu Muuseum, Narva-Jõesuu koduloomuuseum jpt – avasid just muuseumiööl uue näituse või isegi
mitu.
Edukaks osutusid ka nn üheöömuuseumid: Tartumaal
Äksis korraldas kohalik kogukond oma põlvkondade ehetest nii põneva peoteemast inspireeritud välknäituse, et
ligi neljasaja külastaja seast laekus ettepanekuid viia põnev kohalik näitus ka mujale Eestisse rändama. Tallinnas
olid mitmel pool muuseumide ukse taga pikad sabad, sest
programmist leidis mitmeid muuseume, mis varem muuseumiöö programmi pole kuulunud või mida eelmisel aastal veel olemaski ei olnud, näiteks Filmimuuseum Maarjamäel ja KGB kongid Pagari tänaval. Ent sabad kulgesid
kiiresti ja kärsitumatel aitas muuseumiöö kaardirakendus
kiirelt alternatiivseid plaane teha. Korraldajate sõnul oli
muuseumites sel korral näha eriti rohkelt lastega peresid.
Osalevad muuseumid peavad muuseumiööd oluliseks,
kuna suursündmus toob muuseume avastama igal aastal
palju uut publikut – sõidetakse kodust kaugemale, uuritakse uusi kohti, tullakse välja tervete perede ja sõpruskondadega. Paljude külastajate jaoks on muuseumiööst saanud
traditsioon, mille käigus minnaksegi alati mõnda uut muuseumi avastama ning muuseumide jaoks on see võimalus
teha elamus nii eredaks, et publik ka pärast muuseumiööd
muuseumi tagasi jõuab.
Kümnendat korda toimunud muuseumiööd korraldasid ühiselt Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing, abikäe andsid kümned vabatahtlikud.
Jelena Tšekulajeva
Muuseumiöö programmijuht Tallinnas

Muuseumiöö Viimsi mõisas
Seekordne üle-eestiline
muuseumiöö toimus
19. mail ja teema oli Eesti
juubeliaastale vääriline:
“Öös on pidu“. Sõjamuuseum muutus muuseumiööl kindral Laidoneri suveresidentsiks, kus ärkas
ellu ohvitseride kasiino,
etendati Raimond Valgre
elulugu ja õpiti folkansambel Keris saatel vanu
seltskonnatantse. Maria
Laidoneri retseptidest
sündisid koogid ja seenesupp, vanade lauakommete tutvustamine kulus
selle juurde igati ära.

Ettevalmistused muuseumiöö
läbiviimiseks algasid juba talvel, kui istusime kokku ja arutasime, milline meie pidu võiks
olla. Eks ka sõdade ajal peetakse pidusid, kuid seekord ei
soovinud me militaarteemat kuigipalju sisse tuua. Mõis, kus sõjamuuseum asub, andis meile
seevastu ise peoteema kätte.
1920.–1930. aastatel toimus siin
majas arvukalt vastuvõtte ja pidusid. Otsustasime minna ajas
tagasi ja meenutada Eesti Wabariigi aega, mil Viimsi mõis
oli veel kindral Laidoneri suveresidents, kus võõrustati nii
kõrgeid külalisi kui ka korraldati jõulupidusid ümbruskaudsete elanike lastele.
Arutelu käigus tekkis palju
ideid, kuidas õhtut sisustada, et
pakkuda külastajatele tolleaegsete pidude atmosfääri. Soovisime kindlasti õpetada ennesõjaaegseid tantse ja lauakatmiskombeid, sest ilma nende oskusteta korralikku pidu pidada
ei saa. Kuna enne sõda olid Eestis levinud ohvitseride kasiinod
ja sealgi peeti ohtralt pidusid,
siis ei saanud me sellest teemast sõjamuuseumina kuidagi
mööda vaadata – oli vaja kasiinot. Kuigi nimetus kasiino vii-

Koolinoored õppisid vanu seltskonnatantse. Foto Kristi Leps

Pildil Sõjamuuseumi naispere. Foto Liisbet Kruusvee

tab raha eest hasartmängude
mängimisele, oli ohvitseride kasiino tähendus teine. Raha peale seal mängida ei tohtinud, kasiinos asusid ka lugemis- ja söögituba, raamatukogu. Kasiinode juures tegutsesid naisklubid, samuti korraldati pidusid
koos abikaasade ja lastega.
Kuid midagi oli veel vaja,
et oleks rohkesti tantsu ja muusikat. Veebruaris toimusid Viimsi Koolis kooliteatri etendused
Raimond Valgre eluloo ainetel
ja see andis idee kutsuda noored meie peole esinema. Muide, Raimond Valgre mängis ka
Tallinna ohvitseride kasiino orkestris. Võtsime ühendust kooliteatri juhendaja Külli Talmariga, kes tuli mõttega kohe kaasa. Kuna meie saal on väike, kohendati lavastus vastavaks meie
ruumile ja muuseumiöö prog-

rammile. Etenduse muusikalise poole eest hoolitses Andrus
Kalvet. Tänu Küllile leidsime
ka ideaalse tantsuõpetaja – Maido Saare, kes on olnud muuhulgas XIX üldtantsupeo kunstiline juht. Tantsumuusika eest
hoolitsema kutsusime noore
folkansambli Keris.
Lõpuks oligi muuseumiöö
käes ja sõjamuuseum muutus
üheks maikuu õhtuks taas suvemõisaks, kuhu külalised on
oodatud mõnusalt aega veetma. Muuseumitöötajad kandsid
ajastukohast riietust ja ruumides kõlas muusika. Haldusdirektor Leho Lõhmus andis välja tõelise härrasmehe mõõdu
krüsanteemiga pintsakurevääril ja enne II maailmasõda Londonis valmistatud kõvakübaraga. Meie naised kandsid 1920.–
1930. aastate kleite ja nägid vä-

ga šikid välja. Muuseumiöö võis
alata!
Saali kõrval oli avatud Harmoonikumi kohvik. Koogilett
nägi välja imeline ja koogid
olid tõesti maitsvad. Lisaks pakuti proua Laidoneri seenesuppi. Retseptid pärinesid Maria
Laidoneri kokaraamatust. Kohviku omanik Ene Lill tutvustas
külalistele lauakommete ajalugu ning näitas, kuidas peoks
lauda katta.
Kell kaheksa algas kooliteatri etendus. See tõi meie majja tõelise peomeeleolu. Raimond Valgre muusika ning noorte laul ja tants pakkusid publikule tõeliselt ilusa elamuse.
Viimsi mõis lustis koos rahvaga. Maido Saare muhedal juhendamisel õppisid külalised esimese vabariigi aegseid seltskonnatantse nagu padespaan ja perekonnavalss. Kes soovis, võis
läbi astuda kasiinost ja proovida kätt õnnemängus. Kes soovis, sai valmistada peomaski.
Kes soovis, sai tantsida ja kuulata saksa šlaagreid Andrus Kalveti esituses. Pidu läks korda!
Täname sõjamuuseumi poolt
südamest Külli Talmarit, Andrus Kalvetit ja Viimsi kooliteatri noori. Samuti Maido Saart,
folkansamblit Keris, kohvikut
Harmoonikum, Ene Lille ja kokaemand Evet!

Kristi Leps
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Viimsi vabaõhumuuseumi
suvehooaeg on täies hoos
Üle 150 aasta vana rannatalude kompleks kaunil
mererannal saab kevade
saabudes taas justkui uue
hingamise.

Siin on võimalik tutvuda rannarahva ajalooga ja nautida maalilist miljööd, saada osa igapäevastest talutöödest ja meeleolukatest rahvapidudest, kuulata kontserte ja vaadata suvelavastusi, käia taluturul ja kiikuda külakiigel. Laste lemmikuteks on muuseumi kiigeplatsi
kõrval asuva väikese lauda püsielanikud – lambad Juuli ja
Meeli.
Kevade ja suve jooksul külastab Viimsi vabaõhumuuseumi tuhandeid eestimaalasi ja turiste. Kaugemad külalised saabuvad Jaapanist, Indoneesiast,
Malaisiast ja Filipiinidelt. Taluõuel tervitavad neid rahvapillimängijad, lahke pererahvas kostitab maitsva koogi ja kohviga.
Põhiosa vabaõhumuuseumist moodustab ajalooline Kingu rannatalu, mille vanimaks
hooneks on pea kakssada aastat vana rehemaja. Huvitav on
fakt, et selle elamu müüri- ja
ahjukivid on pärit Pirita kloostri varemetest.
Teise põhihoone, 19. sajandi lõpul ehitatud talumaja ehitusmaterjalina on kasutatud palju merest ja rannast leitud materjali. Selle maja esimene kamber oli põhja läinud purjeka kajut.
Peavärava vastas asuvas
Krügeri kalurimajas avab peagi aknad mõnus suvekohvik.
Justnimelt avatud akendest saab
tellida köögis valmivat maitsvat kalasuppi või Viimsi rahvustoiduks kuulutatud räimeburgerit. Muuseumi suvistes elamusprogrammides on võimalik

Registreeru konkursile Viimsi
kaunis kodu 2018
Ootame viimsilasi 15. juunini osalema kauni kodu konkursil ja seda nii oma kodu esitlemisel kui ka teiste kodude märkamisel, andes sellest teada e-posti aadressile
Marje@viimsivv.ee või telefonile 602 8866.
Kaunile kodule lisaks on hindamiskriteeriumideks koht lipu
heiskamiseks, seaduslikult ehitatud hooned, kenasti korraldatud prügimajandus. Konkursile on oodatud osalema ka korterelamud ja ettevõtted!
Viimsis on ilus elada!

Ene Lill
Komisjoni liige

Vaade vabaõhumuuseumile. Fotod Rannarahva muuseumi kogu

Muuseumi uhke purjepaat saab peagi valmis ja lastakse merre.

ka endal käised üles käärida
ning randlaste toiduvalmistamise nippe õppida.
Äsja künti ajaloolise rannatalu maa-alal üle kuuekümne
aasta taas üles põllumaa ja külvati maha odravili. Sügise hakul toimub viljakoristuspäev.
Juuni lõpus lastakse merre ka
Rannarahva muuseumi paadimeistrite poolt ehitatud PõhjaEestile ja just Viimsi kandile
ainuomane ja unikaalne viisalidi tüüpi uhke purjepaat.
Viimsi vabaõhumuuseum on
mõnus suvine kohtumispaik.

Igal laupäeval kell 10–14 on vabaõhumuuseumi õuel taluturg,
kuhu saabub kauplejaid igast

Eestimaa nurgast. Kaubeldakse vaid eestimaise toidukraamiga, alati on müügil värske kala.
Tänavusel suvel on Viimsi
vabaõhumuuseumis rida suursündmusi.
Mererand ja ajalooline miljöö pakuvad meeldivaid puhkehetki kõigile.
Tere tulemast Viimsi vabaõhumuuseumisse!

Annaliisa Sisask-Silla
Rannarahva muuseumi
programmijuht

suvised suursünDmused viimsi vabaõhumuuseumis
n 23. juuni kell 18 Viimsi jaanituli. Esinevad Väikeste Lõõtspillide Ühing, noortebänd Heating ja Karl Erik Taukar
n 7. juuli kell 12 Kalurite- ja kogukonnapäev
n 10. juuli kell 20 suvelavastus “Latern“
n 11. juuli kell 20 suvelavastus “Latern“
n 18. juuli kell 20 Marko Matvere juubelituur “50 ringi“
n 19. juuli kell 20 C-Jam ja Mikk Kaasik – kontsert “Prints ja
kerjus“
n 28. juuli kell 10 Viimsi kohvikutepäev ja suvelaat
n 25. august kell 20 Muinastulede öö

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
n

Gelly ja Oskar Schmidtil sündis 26. märtsil poeg Elias.

n

Alla ja Maxim Stomal sündis 4. aprillil poeg Maxim.

n Airi

Alaveeril ja Marko Metsal sündis 10. aprillil tütar Karoli.

n Kairi

Seppal ja Andrus Meieril sündis 18. aprillil tütar Johanna.
Liival ja Kristjan Koikil sündis 18. aprillil poeg Tommy

n Mariliis

Frederik.
n Katre

Ohnol ja Rando Valdmaal sündis 22. aprillil poeg Ruben.

Jelena Ainsonil ja Anton Ruhlovil sündis 26. aprillil poeg
Mark.
n

n Gerli Paat-Ahil ja Kalle Ahil sündis 26. aprillil tütar AdeeleEliise.
n Kristiina Sirpil ja Ergo Manninenil sündis 27. aprillil poeg
Gregor.
n

Andra ja Tauno Puronenil sündis 27. aprillil tütar Anni.

Elen-Maarja Trellil ja Christian Zuidemal sündis 27. aprillil
tütar Elsa Marii.
n

n Kairi Ennil ja Ants Heinsaarel sündis 29. aprillil tütar Hanna
Grete.
n

Maris Kajul ja Gerth Turskil sündis 30. aprillil tütar Sandra.

n Sandra
n

Ojaperval ja Rihard Tootsil sündis 9. mail poeg Gustav.

Gerli ja Igor Meštšerjakovil sündis 13. mail tütar Elizabeth.

Ketlin Viimsalul ja Kaarel Schmidtil sündisid 13. mail kaksikud Kregor ja Markus.
n

n Sandra Seinasel ja Alari Verevil sündis 15. mail poeg Sebastian.
n Tereza Zirinal ja Sergei Postnikovil sündis 18. mail tütar
Stefanija.
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Viimsi Ranna Lions
naisteklubi istutas Maria
Laidoneri mälestuseks roose

Tulemas on Viimsi orelisuve
esimene kontsert
7. juuni õhtul kell 20 toimub EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus suve esimene orelikontsert. Mühleiseni firma orelil
musitseerib Sergej Tcherepanov.
Sergej Tcherepanov on sündinud Kasahstanis, lõpetanud
Moskva Tšaikovski nimelise konservatooriumi. Tema õpetajateks olid professor Viktor Merzhanow (klaver) ja Natalia Gurjeva (orel). Ta on mänginud vanamuusikaansamblis Aleksei
Ljubimovi juhendamisel.
1996. aastal siirdus Sergej Tcherepanov Saksamaale, kus
lõpetas Lübecki kõrgemas muusikakoolis professor Martin Haselböcki oreliklassi ja hiljem Hamburgis professor Wolfgang
Zereri klassi.
Tcherepanovile on omistatud Possehl-Prize Lübeckis 1997,
ta on saanud eripreemia Pretorias 1998. aastal, Fugato preemia
Saksamaal 1999, Arp Schnitgeri ühingu preemia 2000. aastal.
Praegusel ajal töötab Sergej Tcherepanov dotsendina Lübecki kõrgemas muusikakoolis.
Viimsis esineb organist koos oma 17-aastase tütre Sonia
Tcherepanovaga, kes on noor andekas saksofonist. Juba 2015.
aastal võitis ta kui kammeransamblist ja solist preemia Hamburgis toimuval konkursil “Jugend musiziert”. Praegu õpib Sonia Lübecki kõrgemas muusikakoolis.
Olete kõik oodatud Viimsi Püha Jaakobi kirikusse muusikat
kuulama ja eelmisel aastal valminud Mühleiseni oreli kõlamaailma avastama!

Hille Poroson
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse organist

Kui ühed teevad plaane, siis teised viivad neid ellu.

Viimsi Ranna Lions naisteklubi, kus käib koos kakskümmend aktiivset naist,
on tegutsenud juba üle
aasta. Nüüd otsustati
rajada kindral Laidoneri
abikaasa Maria Laidoneri
mälestuseks nende kunagise kodu ja praeguse
Sõjamuuseumi ümber
roosipeenrad.
“Hingelähedase projekti algatas meie klubiliige Reidi Strandberg. Vanu fotosid vaadates selgus, et Maria roosi- ja lille-

peenrad asusid erinevates kohtades mõisahoone ümber. Sõjamuuseumi personal oli meie
algatatud ideega väga rahul ning
toetas meie tegevust igati. Niimoodi see vahva mõte teostuma hakkaski,” rääkis Marika
Tomberg Viimsi Ranna Lions
naisteklubi aktsioonist.
“Viimsi roosikasvataja Rein
Joost, kellel on rooside kasvatuses väga pikaaegsed kogemused, pakkus välja valiku pargiroose enda aiandist. Ka Viimsi vald oli valmis Lionsite naisteklubi projekti tehnikaga toe-

Nüüd jääb oodata esimesi õisi. Fotod Ülo Siivelt

tama, saates välja mullatraktori peenra ettevalmistustöödeks.
Koos Sõjamuuseumi personaliga sai välja valitud parim koht
peenra jaoks. Selleks valiti mõisahoone terrassi ümbrus, kuhu
istutati klubiliikmete poolt mulda 20 pargiroosi istikut. Peenar valmis vahetult enne muuseumiööd, mil mõisat külastas
igapäevasest erinevalt suur
hulk ajaloo- ja sõjatehnikahuvilisi,” selgitas Tomberg.
“Meid inspireeris 2014. aastal Viimsi kooliteatri lavastus
“Ma vaatan maailma Igaviku

Aknast”, mille lavastas Külli
Talmar. See rääkis Maria ja Johan Laidoneri perekonnast ning
oli pühendatud Johan Laidoneri 130. sünniaastapäevale. Sealt
jäi meile meelde, et Maria armastas väga roose. Otsustasimegi siis panna käed külge ja
rajada mõisahoone taha roosipeenra,” sõnas Reidi Strandberg.
Rajatav roosipeenar on pühendatud Maria Laidoneri mälestusele, Eesti Vabariigi ja Viimsi valla 100. aastapäevale.

Ülo Siivelt
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KULTUUR

Nargenfestivali kultuurisuvi
Naissaarel tuleb kirju
Nargenfestivali 13. suvekava toob Eesti Draamateatri abiga lavale Rudolf
Tobiase oratooriumi
“Joonas” originaali esiettekanded Tõnu Kaljuste
juhatusel. Naissaarel tuleb
juulis lisaks lavastusele
“Isamaa pääsukesed” ja
Estonian Voicese konserdile viiel korral Omari küünis ettekandele Händeli
koomiline kantaat “Ustav
süda, sa loodad tühja”.

“Metsa forte“

Nargenfestival avas oma suvehooaja 25. mail, kui koostöös
Eesti Draamateatriga esietendus Mehis Pihla tõsine operett
“Metsa forte”. Kui muusikas
tähendab mezzo forte poolvaljult, siis metsa forte on väga
vali ja kirglik, isegi ooperlik
toon, millega räägitakse Eesti
metsa tulevikust. Lavastuses kõlavad tõeliste ooperikorüfeede
esituses nii tuntud palad kui ka
eesti heliloojate uus looming.
Autor Mehis Pihla, lavastaja
Hendrik Toompere jr, muusikajuht ja dirigent Tõnu Kaljuste,
muusika ja seaded Tõnu Kõrvits ja Tõnis Kõrvits ning kunstnik Kristjan Suits. Osades Helgi Sallo, Voldemar Kuslap, Mati
Palm või Hans Miilberg, Liisa
Saaremäel, Jüri Tiidus, Uku Uusberg, Kersti Heinloo, Markus
Luik, Hendrik Toompere jr, Mehis Pihla, Nargenfestivali koor
ja orkester. Lavastust mängitakse Eesti Draamateatri suures saalis mais, juunis ja septembris ainult 12 korda!

“Isamaa pääsukesed“

Festivali koostöö Eesti Draamateatriga jätkub Andrus Kivirähki näidendiga “Isamaa pääsukesed”, mille esietendus on
15. juunil Keila kultuurikeskuses. Augustis antakse etendusi
Naissaarel Omari küünis. Autor toob tegevuse aastasse 2018.
Sel puhul otsustab näitering Virmaline tuua lavale Vabadussõjale pühendatud muusikali “Isamaa pääsukesed”. Paraku pole
Eesti elu saja aasta jooksul kuigi palju muutunud – kui tollal
ei viitsinud mehed sõtta minna, siis nüüd ei viitsita teha näitemängu. Seega peavad tublid
naised kogu koorma endi õlule
võtma ja ise juubeli tähistamisega toime tulema. Lavastaja
Priit Pedajas, muusikaline kujundus Tõnu Kaljuste ja Tõnis
Kõrvits, muusikaseadete autor
Tõnis Kõrvits, kunstnik Pille
Jänes. Osades Ülle Kaljuste,
Marta Laan, Viire Valdma, Maria Klenskaja, Ester Pajusoo,
Teele Pärn, Tiit Sukk, Christopher Rajaveer, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Tõnu Kark, Karmo Nigula.

“Joonas“

7. ja 8. juunil toimuvad ajaloolised kontserdid Tallinnas Jaani kirikus ja Tartu Pauluse kirikus, kus tuleb esiettekandele

Rudolf Tobiase oratoorium “Joonas” eestikeelse versiooni ja originaalorkestratsiooniga.
“Rudolf Tobiase oratooriumist “Joonase lähetamine” (lühema pealkirjaga “Joonas” –
toim.) olen saanud ettekujutuse
kui meie klassikalise muusika
tähtteosest Vardo Rumesseni redigeeritud versiooni kaudu. Me
pole kuulnud, kuidas kõlab “Joonase” originaalpartituur. Arvan,
et 2018. aastasse, mis on kuulutatud kultuuripärandi aastaks,
sobiks oratooriumi originaali ettekandmine igati. Piltlikult öeldes oleks Rumessen nagu Konrad Mäe maali “Ahvenamaa motiiv” restaureerimise käigus vängemate värvidega üle käinud.
Puud on pruunimad kui autoril… seega moonutamine,”
kirjeldas dirigent Tõnu Kaljuste oratooriumi.

Kummardus Kreegile
ja Tormisele

Traditsioonilised Kreegi päevad toovad juunis Haapsalusse
kaks eripalgelist kontserti. 8.
juunil kell 19 toimub Haapsalu
kuursaalis kontsert “Kummardus Kreegile ja Tormisele”,
kus Kadri Voorand, Liisi Koikson, Jaak Sooäär ja Paul Daniel esitavad Kreegi ja Tormise
loomingut džässmuusikale omases improvisatsioonilises võtmes. Kadri Voorand annab koos
Estonian Voicesega kontserdi
ka 20. juulil Naissaarel.

Kreegi laulud

10. juunil kell 16 Haapsalu
toomkirikus algava kontserdi
jaoks on Tõnu Kaljuste Eesti
juubeliaastat silmas pidades kokku pannud kava “Kreegi laulud
aastast 1918 ehk millest lauldi
100 aastat tagasi”. Kreegi koorimuusika kõlab Eesti Filharmoonia Kammerkoori esituses
ja Tõnu Kaljuste juhatusel.

Naissaare kultuurisuvi
on kirju

Peale lavastuse “Isamaa pääsukesed” ja Estonian Voicese
kontserti tuleb juulis viiel korral Omari küünis ettekandele
Georg Friederich Händeli koomiline kantaat “Ustav süda, sa
loodad tühja”, mille lavastaja
on Priit Võigemast, muusikajuht, dirigent ja jutustaja on Tõnu Kaljuste, dramaturg Paavo
Piik (Kinoteater) ja kunstnik Kairi Mändla. Osades Maria Listra (sopran), Arete Teemets (sopran), Kadri Tegelmann (metsosopran) ning kaastegev Nargen
Consort. Esietendus on 7. juulil.

Ühislaulmine

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks kutsub Nargenfestival Eesti rahvast meie
riigi taasiseseisvumispäeva eelõhtul, 19. augustil kell 19
ÜHESLAULMISELE. See on
kaheosaline pidu, mille esimeses osas “Laulu võim” saab
Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks laulda sada minutit

järjest. Lauldakse teada-tuntud
lihtsaid laule armastatud näitlejate, lauljate ja kooride seltsis.
Esimeses osas on eeslauljateks
Jaan Tätte, Evelin Võigemast,
Eeva Talsi, Lauri Õunapuu, Priit
Võigemast, Maria Listra, Hele
Kõrve, Jan Uuspõld, Mait Malmsten, Marta Laan, Liina Vahtrik, Riina Maidre, Jaan Pehk,
Jarek Kasar, Tiit Kikas, Arno
Tamm, Kihnu Virve, Andero
Ermel, Kadri Voorand ja Estonian Voices.
Õhtu teises osas “Sajandi
sumin” saab kaasa laulda koos
mitmete eesti bändidega – Curly Strings ja Estonian Voices,
Singer Vinger, Metsatöll, Vaiko
Eplik, Miljardid, Smilers, KarlErik Taukar Band, Estraadiraadio koosseisus Kaire Vilgats,
Ivo Linna ja Tõnis Mägi. Sündmuse otseülekande teeb ERR
ning see kuulub EV100 muusikaprogrammi.

Muinastulede öö

Muinastulede ööl tuhandete lõkketulede süütamisega Läänemere randadele teadvustub ehk kõige selgemalt, et oleme mereäärne rahvas. Sel ööl, 25. augustil, viib Nargenfestival ERSO
muusikud kahele poole Tallinna lahte, loomaks muusikalise
silla mandri ja Naissaare vahele Georg Friedrich Händeli aegumatute, vee ja tulega seostuvate orkestriteostega.
Õhtut alustab Naissaarel
“Veemuusika” Tõnu Kaljuste juhatusel ning jätkub “Kuningliku tulevärgimuusikaga” Kakumäe sadamas Andres Kaljuste
taktikepi all. Tulest inspireeritud on ka Ülo Kriguli ja Hasso Krulli spetsiaalselt selleks
sündmuseks loodud teos “Tulikeel“, mida autorid on iseloomustanud kui muistsete tulede
helki tänase tumeda taeva taustal. Häälele, elektroonikale ja
sümfooniaorkestrile
loodud
uudisteoses soleerib üks omapärasemaid džässmuusikuid Eestis Kadri Voorand. Kontserdid
toimuvad koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, EV100
korraldustoimkonna ja Haven
Kakumäe jahisadamaga, mille
angaari ehitatakse üheks õhtuks kontserdimaja.

Pärdi päevad

Igal aastal on oodatud muusikasündmus Arvo Pärdile pühendatud “Pärdi päevad”, mis toimuvad traditsiooniliselt 2.–11.
septembrini Tallinnas, Tartus,
Paides, Rakveres ja Viljandis
ning esimest korda ka Hiiumaal
kontserdiga Pühalepa kirikus.
Nargenfestival on 2006. aastast olnud üks meeldejääv meretagune ja mereäärne suvepidu, mis peab oluliseks Eesti
muusika ja näitekunsti algupärandite esiletoomist.
13. suvi täis mõtteid ja muusikat! Kogu kava ja täpsem
info www.nargenfestival.ee.

Kadri Tikerpuu

Nargenfestivali korraldusjuht
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Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi
JUUNI
Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

1. juuni

10.30

Viimsi huvikeskus

Lõbusad hommikuharjutused koos Johani ja Marteniga

www.huvikeskus.ee

1. juuni

16.30–
17.30

Viimsi mõisa park

Lasteaedade laulupäev “Sada erinevat Eestimaad”

www.viimsilasteaiad.ee

1. juuni

Pirita Majandusgümnaasium

Lemmikloomapäev

www.pmg.edu.ee

1. juuni

Haabneeme Kool

Talgupäev

www.haabneeme.edu.ee

1. juuni
2. juuni

17–23
9–23

Kaluri tee 1, Haabneeme

Viimsi Fest Viimsi südames. Laat, tänavakohvikud, meelelahutusprogramm,
lasteala, noorteala

www.viimsifest.ee

2. juuni

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

2. juuni

12

Pirita raamatukogu

Lastehommik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

2. juuni

16.00

Viimsi staadion
Viimsi mõisapargi jalgpalliväljak

Harjumaa laulu- ja tantsupidu ”Koduteel”
Rongkäigu algus

www.hol.ee

2. juuni

20

Elujõusaal

Elujõusaali esimene sünnipäev

www.elujousaal.ee

3. juuni

11–13

Lasteaed Väike päike hoov
Soosepa mänguväljak

Pärnamäe küla lastepäev

www.parnamaekula.ee

3. juuni

12

Naissaare Püha Maarja kabel

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

3. juuni

17

Pirita spordikeskus

XIX Tallinna võimlemispidu “Need värvid”

www.eestikalev.ee

Viimsi raamatukogu

VII suvelugemine 1.–9. klasside õpilastele

www.viimsiraamatukogu.ee

4.–17. juuni
5. juuni

13

Pirita raamatukogu

Lauamängutund õues

www.facebook.com/piritaraamatukogu

7. juuni

20

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Orelikontsert. Sergej Tcherepanov orelil (Lübeck), kaastegev Sonia Tcherepanov
saksofonil (Lübeck)

www.viimsijaakobikirik.ee

8.–10. juuni

Tallinna botaanikaaed

Maitse- ja värvitaimede näitus

www.botaanikaaed.ee

9. juuni

10

Viimsi poolsaar

VIII Viimsi Rattaretk

www.viimsivald.ee

9. juuni

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

9. juuni

12

Pirita raamatukogu

Lauamängutund õues

www.facebook.com/piritaraamatukogu

9. juuni

12–16

Pirita Vaba Aja Keskus

Swing- ja stepptantsupidu “Lindy hopi lapsed“ 2018, pilet 10 €

www.swingtants.ee

10. juuni

15.30

EELK Randvere kirik

Kontsert ”Üksteist peab hoidma” sarjast ”Hoia, Jumal, Eestit”. Tallinna Kaarli
koguduse noorteansambel”

14. juuni

20

Prangli rahvamaja

Prangli festivaliorkestri kontsert. Esinevad Viimsi, Tallinna ja Kuusalu
muusikakoolide noored muusikud

www.huvikeskus.ee

15. juuni

11–19

Viimsi skatepark

Viimsi skatepargi koolituspäev

www.huvikeskus.ee/noortekeskused

16. juuni

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

16. juuni

12

Pirita raamatukogu

Lastehommik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

18.–22. juuni

10–16

Viimsi huvikeskus

Isemoodi loovustoa teadus ja loovuslaager

www.isemoodi.ee

18.-22 juuni

10–17

Viimsi huvikeskus

Dancelife tantsustuudio poiste suvelaager “Poiste suve chill”

www.tantsutrenn.ee

20. juuni

13

Pirita raamatukogu

Lauamängutund õues

www.facebook.com/piritaraamatukogu

20. juuni

16

Merivälja Kool

Põhikooli lõpuaktus

www.meripohi.edu.ee/

21. juuni

12

Pirita Majandusgümnaasium

Põhikooli lõpuaktus

www.pmg.edu.ee

21. juuni

16

Pirita Majandusgümnaasium

Gümnaasiumi lõpuaktus

www.pmg.edu.ee

21. juuni

12–16

Viimsi Kool

Viimsi Kooli lõpuaktused 9A, B, C, S, D, E, F, G

www.viimsi.edu.ee

21. juuni

14

Püünsi Kool

Püünsi Kooli lõpuaktus

www.pyynsi.edu.ee

22. juuni

14

Viimsi Kool

Viimsi Kooli lõpuaktus

www.viimsi.edu.ee

22. juuni

18

Kelvingi külaplats

Jaanipidu ja Kelvingi küla 25. juubelisünnipäev

22. juuni

19

Lubja külaplats

Jaaniõhtu Lubja ja Pärnamäe küla ühisüritus

www.lubjakylaselts.ee
www.parnamaekula.ee

22. juuni

22

Prangli saar, sadamakuur

Ansambel Zorbas

www.pranglireisid.ee

23. juuni

18

Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi jaanituli

www.rannarahvamuuseum.ee

23. juuni

22

Prangli saar, Ülesaare kiigeplats

Prangli jaanituli. Ansambel Vismari poisid

www.huvikeskus.ee

25.–29. juuni

10–16

Viimsi huvikeskus

Hea tuju lastelaagri suvi 2018

www.heatujustuudio.ee

29. juuni

22

Prangli saar, sadamakuur

Ansambel Patune Pool

www.pranglireisid.ee

Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

1. juuli

11

Prangli kirik ja kalmistu

Surnuaiapüha

www.eelk.ee/prangli

1. juuli

12

Naissaare Püha Maarja kabel

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

1. juuli

12–15

Mähe Vaba Aja Keskus

Mähe Vaba Aja Keskuse perepäev

www.piritavak.ee/mahe-vaba-ajakeskus/

2.–11. juuli

10–16

Rannarahva muuseum /
Eesti Sõjamuuseum

Suvelaager “Parim puhkus!” 7–12-aastastele lastele

www.rannarahvamuuseum.ee,
www.esm.ee

5. juuli

20

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Orleikontsert. Ines Maidre orelil, kaastegev Ingmar Simson-Valtin

www.viimsijaakobikirik.ee

7., 9., 11., 13.,
15. juuli

19.30

Naissaar, Omari küün

Nargenfestival 2018. Koomiline kantaat “Ustav süda, sa loodad tühja”

www.nargenfestival.ee

7. juuli

12

Viimsi vabaõhumuuseum

Kaluritepäev

www.rannarahvamuuseum.ee

Prangli saar Kelnase sadam

Kaluritepäev. Eistukiga sõudmine ja kalaroogadevõistlus, laste
joonistusvõistlus. Õhtul kaluritepäeva disko

www.pranglireisid.ee

Prangli rahvamaja

Kaluritepäeva tantsupidu koos Anne Veskiga

www.huvikeskus.ee

Leppneeme sadam

Viimsi valla meistrivõitlused purjetamises – Leppneeme regatt

www.ropk.ee

JUULI

7. juuli
7. juuli

21

7. juuli
10.–12. juuli

11–18

Tallinna teletorn

Teletorni sünnipäev / Base Boogie 2018

www.teletorn.ee

10. juuli

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Suvelavastus “Latern”

www.rannarahvamuuseum.ee

11. juuli

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Suvelavastus “Latern”

www.rannarahvamuuseum.ee

14.–15. juuli

Tallinna botaanikaaed

Roosipäevad

www.botaanikaaed.ee

17. juuli

20

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Kontsert. Kristel Aer orelil, Ene Nael klavessiinil

www.viimsijaakobikirik.ee

18. juuli

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Marko Matreve juubelituur “50 ringi”

www.rannarahvamuuseum.ee

19. juuli

20

Viimsi vabaõhumuuseum

C-Jam ja Mikk Kaasik. Kontsert “Prints ja kerjus”

www.rannarahvamuuseum.ee

20. juuli

18.00
22.00

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater ”Eestirand. Lootuse kursil”
Esineb Ivo Linna

www.pranglireisid.ee

20. juuli

19

Rannarahva muuseum

Piip ja Tuut juubeldavad

www.rannarahvamuuseum.ee

20. juuli

19.30

Naissaar, Hellerella aed

Nargenfestival 2018. Estonian Voices

www.nargenfestival.ee

20. juuli

22

Prangli saar, sadamakuur

Esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste

www.pranglireisid.ee

21. juuli

14.30

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater “Eestirand. Lootuse kursil”

www.pranglireisid.ee

27. juuli

Naissaare ümbruses

Greta regatt

www.folkboot.ee

28. juuli

14.30

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater “Eestirand. Lootuse kursil”

wwww.pranglireisid.ee

28. juuli

10
15

Viimsi poolsaar,
Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi kohvikutepäev ja suvelaat
Esinevad koorifestivali Europa Cantat 2018 koorid: Medicine Hat College Girls´Choir
(Kanada), Shirat HaEmek (Iisrael)

www.rannarahvamuuseum.ee

28. juuli

10
22

Prangli saar
Prangli rahvamaja

Viimsi kohvikutepäev
Õhtul tantsupidu ”Elumees”

www.huvikeskus.ee

29. juuli

11–16

Pirita kloostri varemed

Pirita Kloostripäev 2018 ja käsitöölaat

www.piritavak.ee/kalender/
pirita-kloostripaev-2018/

29. juuli

16

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater “Eestirand. Lootuse kursil”

www.pranglireisid.ee

30. juuli – 3. august

10

Viimsi huvikeskus

Bumble inglise keele suvekool

www.bumble.ee

30. juuli – 3. august

10–16

Viimsi huvikeskus

Isemoodi Loovustoa elulahe looduslaager

www.isemoodi.ee

Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

2., 6., 7., 9., 13., 14.,
16., 22. august

14–17

Viimsi huvikeskus

Suvekursus “Teeme ise multifilmi”

www.huvikeskus.ee

3., 4., 5., 9., 10.,
11. august

19.30

Naissaar, Omari küün

Nargenfestival 2018. Andrus Kivirähk “Isamaa pääsukesed”

www.nargenfestival.ee

6.–10. august

10–16

Rannarahva muuseum /
Eesti Sõjamuuseum

Suvelaager “Parim puhkus!” 7–12-aastastele lastele

www.rannarahvamuuseum.ee,
www.esm.ee

9. august

19.00

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. “BOHEEM”

www.filharmoonia.ee/birgitta

Metsakasti külaplats

Metsakasti külapäev

www.metsakasti.ee

AUGUST

11. august
11. august

11–18

Mähe asum

Mähe Kohvikutepäev

www.facebook.com/
events/599321603746197/

11. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. “BOHEEM”

www.filharmoonia.ee/birgitta

11. august

22

Prangli saar,
Prangli rahvamaja

“Prangli spordipäev
Ansambel Terminaator”

www.huvikeskus.ee

12. august

12–18

Viimsi staadion ja Viimsi Keskus

Viimsi Noortepäev – Noorte näoga Viimsi

www.huvikeskus.ee/noortekeskused

13.–17. august

10–16

Viimsi huvikeskus

Hea tuju lastelaagri suvi 2018

www.heatujustuudio.ee

14. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. “MUUSIKALICOOL”

www.filharmoonia.ee/birgitta

16. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. “BLACK AND WHITE”

www.filharmoonia.ee/birgitta

16. august

20

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Orelikontsert. Oreliduo Krüger-Schneller (Stuttgard)

www.viimsijaakobikirik.ee

17. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. “MADE IN USA”

www.filharmoonia.ee/birgitta

18. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. Plácido Domingo “Operalia“ staarid

www.filharmoonia.ee/birgitta

Naissaare Püha Maarja kabel

Kabeli taaspühitsemine

www.stmikael.ee

Tallinna lauluväljak

Nargenfestival 2018. Üheslaulmine: “Laulu võim” ja “Sajandi sumin”

www.nargenfestival.ee

Tallinna teletorni õueala

Teletorni 20. augusti perepäev

www.teletorn.ee

19. august
19. august

19

20. august
20. august

12

Viimsi mõisa park

Isamaaline piknik

www.harmoonikum.ee,
www.lubjakylaselts.ee

20. august

17

Tallinna teletorni õueala

EV taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud tasuta kontsert – Maarja & Bänd

www.tallinn.ee/pirita

21.–24. august

11–14

Viimsi huvikeskus

Isemoodi isetegijate disainilaager

www.isemoodi.ee

24. august

10.30–
15.30

Pirita ringrada start/finiš Pirita
velodroomil

Baltic Chain Tour

www.balticchaintour.com

24. august

11–20

Viimsi skatepark

Viimsi skatepargi võistluspäev

www.huvikeskus.ee/noortekeskused

24.–26. august

Tallinna botaanikaaed

Elulõngad, floksid ja viinamarjad

www.botaanikaaed.ee

25. august

Viimsi vabaõhumuuseum

Muinastulede öö

www.rannarahvamuuseum.ee

25. august

14.30
22

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater ”Eestirand. Lootuse kursil”
Ansambel Onud”

www.pranglireisid.ee

25. august

19.30

Naissaar, Omari küün

Nargenfestival 2018. Händeli “Veemuusika”

www.nargenfestival.ee

26. august

11–18

Merivälja asum

Merivälja kodukohvikute päev

merivaljaselts.ee

26. august

11

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Jumalateenistusel kaastegevad Ott Indermitte (bariton), Kristi Veeber (sopran) ja
Hille Poroson (orel)”

www.viimsijaakobikirik.ee

27.–31. august

10–17

RMK Viimsi Külastuskeskus

Viimsi noortekeskuse linnalaager “Sõbrad looduses”

www.huvikeskus.ee/noortekeskused

28. august

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Muinastulede öö

www.rannarahvamuuseum.ee

Haabneme Kool

Lahtiste uste päev

www.haabneeme.edu.ee

20

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Orelikontsert – Aare-Paul Lattik, kaastegev Triin Ruubel viiulil

www.viimsijaakobikirik.ee

Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

1. september

11

Pirita velodroom, Lillepi park ja
Pirita terviserajad

Jüri Ratase XIV jalgrattasõit

www.tallinn.ee/pirita/

8. september

11–14

Viimsi Kool ja õueala

Viimsi Turvalisusepäev + huviringide infolaat

www.viimsivald.ee

30. august
30. august
SEPTEMBER

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi

11

Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender
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Viimsi korvpallurid
saavutasid G4S Noorteliigas teise koha

Viimsi Gala

KK Viimsi/Kesklinna KK kuni 16-aastaste poiste
võistkond saavutas Eesti meistrivõistlustel, teise
kohag, võites 19. ja 20. mail Raplas toimunud
finaalturniiri poolfinaalis Raplamaad, kuid kaotades finaalmängus TTÜ Korvpallikoolile.

KK Viimsi/Kesklinna KK kuni U16 poiste võistkond.
Foto Korvpalliklubi Viimsi

Põhiturniiri lõpetas KK Viimsi/Kesklinna KK teise kohaga
ning play-offidele mindi vastu eesmärgiga seda kohta kaitsta. Teel finaalturniirile, veerandfinaalseerias alistasime RSK/
Tarvas eakaaslased võitudega 2:0 ning poolfinaalis Raplamaa hea rünnaku toel 99:80. Kullamängus kohtusime põhiturniiril vaid võite tunnistanud TTÜ Korvpallikooliga ja
kahjuks jäid “tipikad” võitmatuks ka sel korral. Mängu lõpuks olid tablool numbrid 68:99. Finaalmängus tunnistati
meeskonna parimaks Hugo Kivilo.
KK Viimsi/Kesklinna KK treener Kaarel Traumann luges hooaja kordaläinuks ja tunnustas finaalivastast. “Edukale hooajale panime aluse kohe põhiturniiri alguses, kui
võtsime vajalikud võidud, et saada play-offideks hea asetus. Põhiturniiri lõpus aga näitasid paar õpetlikku kaotust
meile ära meie nõrgad kohad, mida edaspidiseks parandama pidime. Poolfinaali alustasime küll kehvasti, aga ülejäänud 35 minutit mängisime väga korralikult. Finaalivastane TTÜ oli meist hetkel tugevam, kuid kahju on, et mängu juba esimesel veerandil ära lubasime otsustada. Suures
plaanis me oma eesmärgi täitsime, aga oleks saanud paremini ehk kauem mängus püsida,” ütles treener Traumann.
KK Viimsi/Kesklinna KK treener Jalmar Joosep Saar
kiitis poiste üldist töötahet ja pidas edu aluseks agressiivset
kaitsemängu. “Viimased kolm-neli nädalat näitasid poisid
professionaalset suhtumist, mille toel selle kena tulemuse
ka vormistasime. Kui rünnakul toetume suuresti kolmenelja mängija punktidele, siis kaitses oli ikka päris kihvt
vaadata, kuidas iga mängija suudab vastast survestada. Eks
vahel lõikasime sellega agressiivsusega ise endale ka näppu, aga terve hooaja lõikes oli see kindlasti peamine edu
võti,” ütles treener Saar.
Klubijuht Tanel Einaste pidas teist kohta kordaminekuks. “Kuigi lõpetasime hooaja kaotusega, siis selleks, et
finaalis mängida, tuleb esmalt sinna jõuda! Sel korral me
üllatust valmistada ei suutnud, aga tuleb tunnustada vastast ja tõdeda, et nii koosseisult kui ka kogemustelt on nad
meist täna sammu võrra ees.”
Einaste tunnustas treenerite tööd nii finaalturniiriks
valmistumisel kui ka läbi hooaja. “Finaalturniiriks sai meeskond taas kenasti valmistuda ning tore, et see töö ka tulemuseks vormistati. Kui peale veerandfinaale tundsid treenerid muret rünnaku pärast, siis poolfinaalis visatud 99
punkti näitab, et vigade parandus õnnestus. Professionaalsuse märk seegi! Kordan juba varem öeldud mõtet, et klubil on loomulikult hea meel edu ja eriti iga võidetud medali üle. Veel suuremat rõõmu teeb mulle protsess – progress nii meeskonna, mängijate kui ka treenerite arengus.
Kindlasti on klubi kahe tubli treeneri võrra rikkam,” ütles
Einaste.
KK Viimsi/Kesklinna KK mängis koosseisus: Joregen
Rikberg, Hugo Toom, Hugo Kivilo, Mihkel Eesmaa, Ats
Teder, Kristo Palmik, Raldo Ootre, Mihkel Orasmäe, Sander Otsing, Siim-Lukas Lokotar, Erland Kikkas, HansKristjan Linnutaja, Aleksander Noor, Timo Saviste.
Meeskonna treenerid on Kaarel Traumann, Jalmar Joosep Saar ja Valdo Lips, kehalise ettevalmistuse treener Asko
Meiner.

Anna Maria Orel. Fotod Siim Semiskar

20. mail toimus Randvere
Kooli heitestaadionil
heitjate seeriavõistluse
avaetapp Viimsi Gala, kus
võistlesid oma ala tipud
Eestist, Lätist, Leedust,
Ukrainast, Valgevenest,
Rootsist ja Soomest. Kokku
võisteldi eraldi meeste ja
naiste arvestuses neljal
alal, milleks oli vasaraheide, odavise, kuulitõuge
ja kettaheide.
Võistluspäeva kõige oodatum
võistlus oli kahtlemata meeste
kettaheide, kus heiteringi asus
valitsev maailmameister Andrius Gudžius (Londoni MM-i
võitja), sooritades päeva parima tulemuse ning võites Viimsi valla eripreemia 67+ normi
täitmise tulemusega 67.02 meetriga 3000 eurot. Eelviimase heitega tõusis teiseks rootslane Simon Peterson 63.92-ga ning
kolmanda koha sai Rio olümpiamängude neljas mees Martin Kupper avavoorus heidetud
63.23-ga. Olümpiavõitja Gerd
Kanter pidi võistluse seekord
seljavigastuse tõttu vahele jätma.
Naiste kettaheites polnud
vastast Kätlin Tõllasonile, kes
lennutas kilose ketta 55 meetri
ja 17 sentimeetri kaugusele.
Meeste odaviske resultaadid jäid oodatust tagasihoidli-

Martin Kupper.

kumaks. Tanel Laanmäe võitis
76.40-ga, Magnus Kirt loobus
rinnalihase trauma tõttu võistlemisest.
Naiste odaviskes oli parim
Liina Laasma. Ta sai avakatsel
kirja 54.60, järgmised voorud
lisa ei andnud. Mitmevõistleja
Grit Šadeiko viskas oda 43.19
ja tõukas kuuli 12.47.
Meeste vasaraheites üritas
ukrainlane Mikhailo Kochan jagu saada U18 vanuseklassi maailmarekordist 87.16. Väheke jäi
puudu, parimal katsel sai tulevane täht kirja 86.78.

Naiste vasaraheite võitis hooaja tippmargiga 68.02 Eesti rekordinaine Anna Maria Orel.
Rekordist jäi puudu 69 sentimeetrit. Orel tegi elu parima
seeria, kõik heited olid üle 67
meetri. Teise koha sai ukrainlanna Aljona Šamotina (67.96),
kolmanda soomlanna Krista Tervo (67.30) ja neljanda endine
rekordinaine Kati Ojaloo (66.18).
Meeste kuulitõukes võimutses korduvalt üle 20 meetri tõuganud Aleksei Netsipar, kellele jäi kirja 20.08. Eestlastest on
parim Kristo Galeta (19.19) ja

Korvpalliklubi Viimsi

Kettaheitjate paremik Viimsi Galal.

Naisodaviskajad.

Jander Heil (18.31).
Naiste kuulitõuke võitis
14.96-ga Kätlin Piirimäe. Varem
klassikalises stiilis tõuganud
naine on nüüd katsetamas pöördega tehnikat.
Randvere Kooli heitestaadion sai valmis 2017. aasta septembriks ning antud spordisündmus toimus heitestaadionil esmakordselt. Korraldajad ning
sportlased jäid uue staadioniga
rahule ning plaan on ka järgnevatel aastatel sellise toreda
spordisündmusega jätkata.

Viimsi Teataja
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My Fitness Viimsi jooksul püstitati
uus osalejate rekord
12. mail toimus Viimsi
looduskaunil poolsaarel
My Fitness Viimsi jooks.
Jooks toimus suviselt kuuma kevadilmaga ja sisaldas nii maantee- kui ka maastikujooksu distantse, mis pakkusid jooksusõpradele ka üksjagu väljakutseid.
My Fitness Viimsi selleaastasel jooksul osalesid lisaks täiskasvanutele ka koolinoored, lapsed ja käijad. Ühtekokku startis 1300 jooksusõpra, mis on uus
osalejate rekord.

Viimsi Teataja

Haabneeme ranna võrkpalliväljakud on uues kuues
Eelmisel nädalavahetusel toimus Haabneeme rannas rannavõrkpalli väljakute asukoha muutmine.
Väljakute asukoha muutmine oli tingitud võrgupostide amortiseerumisest ning vajadusest suvitajatele rohkem ruumi anda, tagades, et kõiki kolme võrguplatsi saaks igapäevaselt kasutada.
Sel suvel on tänu Eesti Rannatennise OÜ algatusele võimalik iganädalaselt osaleda rannatenniseturniiridel. Rannatennise harjutamiseks on Viimsi rannas üks võrguplats ka rannatennisele kohandatud. Võrguplatside korrashoiu eest vastutab
Viimsi vallavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator

Uudiseid Viimsi valla
välitenniseväljakutest

Kõige nooremate jooksusõprade start.

My Fitness Viimsi jooksu tulemused
n 21,1 km esiviisik: 1. Dmitri Aristov, 2 Kaupo Sasmin, 3. Risto
Reinsalu, 4. Marti Medar, 5. Vladimir Demjantšuk;
n 21,1 km naiste esiviisik: 1. Klarika Kuusk, 2. Jelena Melnikova, 3. Kitty Kubo, 4. Relika Mell, 5. Bret Schär;
n 8 km esikolmik: 1. Mark Abner, 2. Bert Tippi, 3. Aleksandr
Kulešov;
n 8 km naised: 1. Katrin Zaitseva, 2. Liliana Torn, 3. Katrina Stepanova.

Välitennisehooaeg on alanud ka Viimsis.
Viimsi vallavalitsuse 15.05.2018 korralduse nr 275 punkt 1
alusel on alates 1. juunist Mõisaplatsi tennise välisväljakute
hinnad ühtlustatud tunnihinnaga 9 eurot. Rohkem infot broneerimise kohta leiate Viimsi valla kodulehelt kultuuri ja spordi valdkonnast.
Püünsi Kooli saviliivaväljakud proovime mängukorda saada
hiljemalt 1. juulist.

Kaija Mägi

Võistlus oli tihe.

MLA Viimsi Lasteaiad naiskond Maijooksul. Foto erakogu

Sportlikud õpetajad käisid
Maijooksul
19. mail toimus taaskord
Tallinna lauluväljakul
Tallinki Maijooks, kus
osalesid ka MLA Viimsi
Lasteaiad 42 tublit naist.

Viimsi Rattaretk 2018
Laupäeval, 9. juunil toimub juba 8. korda traditsiooniline Viimsi Rattaretk 2018.
Sel aastal on retke alguse ja ka lõpetamise kohaks Lubja külaplats. Distantsi pikkuseks on kokku
arvestatud 28 km ja sel aastal kulgetakse ainult Viimsi poolsaarel. Retke marsruut viib Randvere
ehk Tädu terviserajale, Kelvingi külla, Rohuneeme terviserajale, Rannarahva muuseumisse, Karulaugu ehk Haabneeme terviserajale. Retke korraldajad on palunud sel aastal giidina appi Tõnu Viigi,
Rohuneeme külast pärit eesti astronoomi, tkes on öötanud Tartu Observatooriumi direktorina ja olnud Eesti Loodusuurijate Seltsi president. Marsruudi aitasid koostada CFC Spordiklubi ja Viimsi Sport.
Igas vanuses rattasõiduhuvilised sõidukorras rataste ja kiivriga on oodatud kaasa lööma!

Viimsi Vallavalitsus

Maijooks toimus sel aastal juba kolmekümne esimest korda
ja seekord võttis sündmusest osa
ligi viisteist tuhat erinevas vanuses liikumisharrastajat. MLA
Viimsi Lasteaiad naised olid
enamus registreerinud end ajavõtuta käimisele, et saaks ühendada sportliku liikumise looduse imetlemise ja sõpradega
suhtlemisega.
Viimsi lasteaedade naised
kogunesid varakult enne jooksu laululava juurde, kõigil seljas vastvalminud lasteaia logoga T-särgid. Särgid valmistasid
ja kinkisid õpetajatele Astri

maja lapsevanemad Triinu ja
Antti Kalle. Suur tänu neile toreda kingituse eest! Uued särgid jäädvustati ka ühisele pildile.
Lustakas meeleolus sooritati jooksueelne soojendusvõimlemine ning oligi aeg liikuda
stardivärava poole. Viieteist tuhande naise liikumasaamine võttis muidugi üksjagu aega, aga
Pirita teel saadi hoog üles ning
edasi kulges teekond hoogsalt
ja lõbusalt. Raja äärde oli naisi ergutama tulnud väga eripalgelisi seltskondi, üllatades
pillimängu ja lauluga, rõõmustades vapraid käijaid-jooksjaid
kosutava spordijoogi ning veepakkumisega.
Maijooksjate hulgas tekitasid rõõmsat elevust mõnede majade juures üles seatud kastmis-

voolikud, kust mõnusa jaheda
veega käijaid piserdati. Liikudes ning omavahel suheldes
möödusid kilomeetrid märkamatult. Nii mõndagi tabas lauluväljakule tagasi jõudes üllatus – ongi juba kõik läbi! Veel
ei raatsitud mõnusast melust
lahkuda. Soovijatel oli võimalus kuulata Karl Erik Taukar
Bandi, lasta endale lõdvestavat
massaaži teha, mõõta vererõhku, süüa jäätist, varustada ennast uute spordiriietega ja palju muud.
Tuleme järgmisel aastal jälle Maijooksule, sest sportimine on kasulik meie tervisele,
aga sportimine koos sõpradega
on topelt kasulik!

Reet Varik

MLA Viimsi Lasteaiad
liikumisõpetaja
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9. korda toimunud JazzPop Festil esinejad
näitasid taas kõrget professionaalsust
Nagu on esile toonud
festivali hing ja kunstiline
juht Aarne Saluveer, sai
JazzPopFest alguse jätkamaks arenguid, millele oli
eelmise sajandi 70ndatel
aluse pannud ansambel
Collage* ning soov oli sellega kaasa aidata eesti
jazz- ja popmuusika tõusule.

Viimsi oma koorid saavad festivalil esimesed esinemiskogemused. Festival aitab avastada
uusi andeid, annab tuult tiibadesse kooridele ja solistidele,
kes festivalikogemuse baasil liiguvad edasi juba suurematele
lavalaudadele.
Traditsiooniliselt toimub
festival maikuu lõpus. Festival
toimus kolmel päeval Viimsi
Keskuses ja Viimsi Koolis. Kuna sel aastal keskenduti veidi
rohkem ansamblitele, siis oli festivali külaliseks ansambel Noorkuu.
Festivali konkursil võistlesid Haabneeme Kooli mudilaskoor (dirigent Aarne Saluveer),
ETV Lastekoor (dirigent Aarne
Saluveer), Eesti Noorte Segakoor (dirigent Silja Uhs), Viljandi Gümnaasiumi noortekoor
(dirigent Pille Kährik), Põlva
*Collage oli ansambel, mis tegutses aastatel 1965–1979. Ansambli asutas 1965.
aastal Raivo Dikson tookordse Tallinna Konservatooriumi üliõpilastest, kellele hiljem
lisandus liikmeid Tallinna Muusikakoolist
ja pedagoogilise instituudi muusikaosakonnast. Collage’i repertuaari valiti paljudes
stiilides muusikat: oli nii klassikalise instrumentaalmuusika seadeid, suurte džässorkestrite partituure kui ka eesti heliloojate originaalloomingut. Peagi avardus ansambli repertuaar eesti rahvamuusika suunas. 1970. aastatel kujunes bändi vaimseks juhiks Aarne Vahuri, kelle seades kõlavad ka kõik Collage’i rahvaviiside töötlused. Bänd oli esimesi Eesti ansambleid,
kes kasutas levimuusikas regilaulu elemente.
Allikas: Vikipeedia

Konkursil on esinemas ETV Lastekoor. Foto Linda Liis Eek

Laval on võrratu Noorkuu. Foto Ülo Siivelt

Nemad seisid hea JazzPopFesti õnnestumise eest. Foto Ülo Siivelt

Muusikakooli neidude ansambel Blue-S, Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett
(juhendaja Riivo Jõgi), 25E (dirigent Kristina Bianca Rantala), meeskvintett Mariel (dirigent Marie Eliste), tüdrukute ansambel Mariel (dirigent Marie
Eliste) ja ansambel Konfetti Narvast (juhendaja Alla Vislavskaya). Žürii rasket koormat kandsid Martti Meumers, Laine
Randjärv ja Maria Väli. Korralduse poole pealt on tunnustuse
ära teeninud Ott Kask, Marje
Plaan, Lauri Pihlak, Linda liis
Eek, Carmen Seljamaa ja Margus Christopher Kalda.
Nüüd aga tulemustest. Tulevikukooridest sai esikoha ETV
Lastekoor ja eripreemia Haabneeme Kooli mudilaskoor. Bkategoorias teenis eripreemia
Viljandi Gümnaasiumi noortekoor. A-kategoorias läks parim
koht ETV Tütarlastekoorile ja
eripreemia Eesti Noorte Segakoorile. Vokaalansamblite oli
naisansamblitest parim Põlva
Muusikakooli tüdrukute ansambel Blue-S ja teise koha sai Konfetti, eripreemia sai tüdrukute

ansambel Mariel. Meesansamblitest hinnati parimaks Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintetti ja eripreemia pälvis
meeskvintett Mariel. Parima juhendaja tiitliga pärjati Riivo Jõgi.
2018. aasta festival jääb meile kindlasti pikaks meelde just
kõigi kollektiivide professionaalsuse ja musikaalsuse poolest. Väga tore oli näha meie
jaoks täiesti uusi kollektiive ning
loomulikult ka juba vanu olijaid. Omalt poolt kiidaksin Nar-

vast pärit ansamblit Konfetti,
kes oma lavalise oleku ja ägedate lauludega silma jäi, ning lisaks loomulikult Rahvusooper
Estonia poistekoori meeskvintetti, kelle musikaalsus ja sarmikad liigutused publiku naerust
rõkkama panid. Loodame, et
järgmisel aastal ehk juubelaastal saavad esinemised olema vähemalt sama värvikad kui seekord.

Silvia Käsk

Festivali peakorraldaja

Avatud aed Viimsi vallas
Vabakujuline linnaaed Äigrumäel (Kuusemäe tee 3, Viimsi vald). Omanik: Liivi Leppik (liivi@visioontekstiil.com,
tel 514 9539, www.visioontekstiil.com). Aeg: 2. juuni kell
12–20.
Vabakujulist linnaaeda põõsagruppide ja lilledega tutvustab
eesti ja inglise keeles aiaomanik Liivi. 3D tekstiilinäitus “Tere,
suvi“ aiaterrassil, suureformaadilised kangad otse murul. Karastusjoogid. Jalutuskäigud aias, võimalus istuda või pikutada
aiamurul, nautida veevulinat. 3D kangaste esitlus ja näitusmüük.
Kõikide Eestis avatud aedade kohta leiab infot veebiaadressilt www. muinsuskaitse.ee.

Helle Solnask
Eesti Muinsuskaitse Selts
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NOORED

“Suve(+)öö(+)uba” Viimsi
noortele juba teist aastat
Nii see tõesti on, et
Viimsi noorte suvekool
“Suve(+)öö(+)uba” toimub ka sel suvel ja pakub
Viimsi noortele võimalust
osaleda suve jooksul
kokku kuues erinevas
töötoas ja ühel võistluspäeval.

Viimsi noortekeskuse ja Viimsi noortevolikogu korraldatud
projekti peamine sihtgrupp on
14–26-aastased noored. Viimsi
skateparki üritustele ootame ka
nooremaid, juba 7-aastaseid ekstreemspordihuvilisi noori.

Tervislike kokteilide
töötuba

Suvetöötoad avab 13. juunil toimuv tervislike kokteilide töötuba, kus koolitajaks on Monin
Junior Cup 2017 võitja ning ühtlasi Viimsi noor Kristi Piht.
Kristi ise on erinevatel kokteilivõistlustel ja koolitustel osalenud lugematul arvul ning on
nüüd valmis oma teadmisi ka
edasi andma. Töötuba toimub
Viimsi noortekeskuses kell 15–

18 ning vajalik on eelregistreerimine. Kohtade arv on piiratud!

Viimsi Skatepark
koolituspäev

15. juunil läheb lahti suuremat
sorti möll Viimsi skatepargis
ehk toimub Viimsi Skatepark
koolituspäev. Noori koolitavad
ja juhendavad Viimsi noorte
jaoks juba tuntud ektreemsportlased MTÜ-st Keerdtrepp. Koolituspäeval saavad esmased teadmised nii algajad tõuksitajad,
uusi trikke õpivad kogenumad
sõitjad ning ka BMX-ratta huvilised. Lisategevusi pakuvad
ExtraWize GlowBox ning Viimsi noortekeskus. Kõhutäidet saab
hankida Roheline Rakett foodtruckist.
Augustis toimub veel neli
töötuba. Stencil Art töötuba 12.
augustil Viimsi Keskuses, turunduse töötuba noortele 23. augustil kell 14–18 Taru Viimsi seminariruumis, enesekaitsekoolitus ning tantsuteatri töötuba.
Kahe viimase ajad on veel täpsustamisel.

Stencil Art töötuba

12. augustil toimuv Stencil Art
töötuba on osa Viimsi Noortepäevast ning kõigile soovijatele avatud kell 13–17.

Turunduse töötuba

Taru Viimsi toetab Viimsi noorte ettevõtlust ja ettevõtlikkust
ning võõrustab 23. augustil toimuvat turunduse töötuba. Töötuba viib läbi Elis Tootsman, kes
on Viimsi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht ning omab
mitmetesse noorteorganisatsioonidesse kuulumise kogemust.
Töötoas osalejad saavad üheskoos leida vastused küsimusele, kuidas müüa eskimole jäätist, ehk ideid, soovitusi ja mõtteid, kuidas müüa ja turundada
oma ideed, sündmust või tooteid. Töötoas saab osaleda vaid
eelregisteerimise alusel ja kohtade arv on piiratud.

Viimsi SKATE 2018

Teine suur sündmus Viimsi skatepargis toimub 24. augustil algusega kell 11 – Viimsi SKATE 2018 ehk võistluspäev. Võist-

lused toimuvad kolmes kategoorias: algajad tõuksitajad, edasijõudnud tõuksitajad ja BMXratturid. Õla panevad alla KellyBar, ExtraWize, FK Keskus,
Apollo, Breden Kids ja Keerdtrepp. Võistlustele toimub registreerumine kohapeal tund enne algust.
Enesekaitsekoolitus ja tantsuteatri töötuba toimuvad samuti augusti lõpus ning nende sündmuste osas palun jälgida Viimsi noortekeskuse kodulehte ja
Facebooki (FB) lehte.
Kõikide sündmuste info ja
registreerumise lingid on leitavad www.huvikeskus.ee/noortekeskused või Viimsi noortekeskuse FB lehelt ning Viimsi
skatepargi FB lehelt.
Eesti Noorsootöö Keskuse
projekti toetavad MTÜ Keerdtrepp, Kelly Bar, FK Keskus,
Apollo, Breden Kids, Extrawize, Taru Viimsi, Devini vesi.
Kohtumiseni!

Annika Orgus
Viimsi noortekeskuste juht

Viimsi noortevolikogu näeb asju läbi noorte silmade
1. juunil tähistatakse Eestis lastekaitsepäeva. Tähtpäevaga
seoses soovib Viimsi noortevolikogu teha ennast märgatavamaks ning tõsta teadlikkust noorte osalusvõimalustest.
Viimsi noortevolikogu on Viimsi noortest koosnev nõuandva
õigusega esinduskogu, mis esindab Viimsi noorte huve. Meie eesmärk on rääkida kaasa valla noori puudutavates küsimustes ja
kaasata neid vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
Üldiselt on meie töövormiks koosolekud. Me aitame vallavalitsusel uurida välja murekohti ning puudusi Viimsis ja pakume nendele võimalikke lahendusi. Võimalusel lahendame murekohad
ise. Me vaatame Viimsit noorte vaatenurgast ning läbi selle võime leida võimalikke probleeme, mille peale koheselt ei tuldagi.
Osaleme vallavolikogu komisjonides ning räägime kaasa ka
Viimsi noorte tunnustamise komisjonis, kuhu kuuluvad veel Viimsi Kooli õpilasesinduse, noortekeskuse ja vallavalitsuse esindajad.
Samuti teeme tihedat koostööd Viimsi noortekeskusega, eel-

seisval suvel oleme korraldamas taaskord “Suve(+)öö(+)uba“, mis
kujutab endast erinevaid koolitusi suve jooksul. Nendest saab juba
lähiajal täpsemalt lugeda Facebookist. Veel on meie esindaja ka
Viimsi skatepargi seinamaalingu ideekavandi konkursi komisjonis.
Üks vägagi noori kaasahaarav sündmus on meil VIID, mis on
diskussioon noortele ning ka täiskasvanud viimsilastele, kes tahavad kaasa rääkida ning kel on soovi panustada kodukoha paremaks muutmisesse. Sel aastal toimus VIID 9. mail ning lisasime
tavalisele maailmakohviku korraldusele ka paneeldiskussiooni.
Nagu ka igal teisel inimesel, tekib meilgi vahel väsimus ja tegevusrutiin. Oleme leidnud erinevaid tegevusi motivatsiooni tõstmiseks – saame kokku vabas õhkkonnas. Sellised koosolemised
on aidanud meil paremini tööd edasi teha.
Viimsi on koht, kus püütakse märgata igat viimastki kodanikku
ning Viimsi noortevolikogul on hea meel olla abiks probleemide
tähelepanemisele või lahendamisele läbi noorte silmade.

Melissa Buinenko

Ajujahil osalenud
Manufiltery plaanid
Selle aasta Ajujahil võistelnud ja 30 parema
sekka valitud ettevõte Manufiltery arendab ja
toodab filtreid, mis puhastavad õhku toksilistest
osakestest, süsihappegaasist, happelistest
gaasidest ja tolmust.

Filtrid on mõeldud kasutamiseks kõigile neile firmadele,
kes vajavad oma tööstusliku tootmistsükli käigus õhu puhastamist. “Me oleme loonud väiksema, lihtsama, kiiremini toodetava ja viis korda odavama filtri kui analoogsed
süsteemid, mis praegu turul saadaval on,” teatab üks viiest
võistkonna liikmest Tatiana Zaretskaya.
Martin Pajuväli sõnul soovivad nad pakkuda väikeja keskmistele ettevõtetele tööstuslikke heitgaaside puhastusseadmeid kuni 5 korda odavamalt kui välismaised
konkurendid. Selleks oleks neil vaja rahastust 50 000 euro
ulatuses tööriistade ja materjalide soetamiseks ning tootmise alustamiseks.
Oma toote võimalike klientidena näeb Zaretskaya ligemale 10 000 ettevõtet, kes tegutsevad Eestis põllumajanduse alal, samuti keemia- ja metallitööstuse ning energeetika
valdkonnas. “Me hangime oma tootele vajaminevaid sertifikaate, et müüa seda Euroopa Liidus,” ütles Zaretskaya.
“Miks me plaanime teha filtreid Viimsis? Sest enamus
meie tiimi liikmeid elab Viimsis. Seega oli loomulik valik
meie jaoks neid just siin teha. Me oleme veel alguses ja
hakkame lähitulevikus otsima jätkusuutlikku kohta tootmiseks. Praegu tegeleme klientide otsimisega. Viimsi on
hea koht ka seepärast, et asub Tallinna lähedal, mis lubab
meil leida vajalikku tööjõudu ja toormaterjali. Kui meie
äri kasvab edukalt, siis see loob kindlasti juurde uusi töökohti ja toob maksuraha. Peale Ajujahti tahame me veel
areneda ja otsime uusi liikmeid meie tiimi, eriti müügi
peale,” ütles Zaretskaya Viimsi Teatajale.
Ajalehe Harju Elu andmetel kolis Zaretskaya Eestisse
viie aasta eest Valgevenest ja elab praegu Viimsi vallas.
Viieliikmelisse arendustiimi kuuluvad veel Zaretskaya soomlasest abikaasa Jussi Pikkarainen, Tallinnas elav Martin Pajuväli ning Tatiana isa Oleg Zaretski ja isa sõber Sergei
Radzionou, kes elavad Valgevenes. Viimsi vald toetas meeskonda 1000 euroga.

Viimsi Teataja

16

1. juuni 2018 VIIMSI TEATAJA

KUULUTUSED JA REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
n Pakun kodu koristamise teenust Viimsis. Huvi kor-

ral võta ühendust telefonil 5347 7992.
Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud
teenused Viimsis ja Meriväljal. Akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete
ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
n MUTILÕKSUD & MUTITÕRJE TEENUS. Müün efektiivseid mutilõkse koos õppevideoga. Lisainfo: www.
mutiloks.com, tel 5890 3502.
n Plaatimine ja siseviimistlustööd. Tel 5372 8382.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavaja unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja
hooldust. Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, e-mail terrassviimsi@gmail.com.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine telefonil 5877
1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Keevitustööd (must metall, alumiinium, roostevaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.
n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Eakate kodune hooldus. Eldredi professionaalsed
hooldajad on valmis tulema appi Viimsi eakatele ja
hooldama abivajajaid nende oma kodus. Küsi infot
eldred@eldred.ee või tel 5304 0022.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, epost kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Dokumenditõlge. R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-mail rconcept1
@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-mail ehitus
@miltongrupp.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon
objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info
@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Korstnate ehitus ja korstnapühkimise teenus. Litsentseeritud. Tel 5461 6929.
n

Erivajadustega
vanemate lapsi
oodatakse osalema
joonistamise
meistriklassis
3. juunil kell 12 toimub Viimsis kohvikus
Expressor (Randvere tee 9) joonistamise
meistriklass lastele, kelle vanemad on erivajadustega inimesed (pimedad, puudega inimesed, vähekindlustatud jt).
Meistriklassi viivad läbi Eesti tuntud kunstnikud. Tähelepanuta ei jää ükski laps, sest
kunstniku eesmärk on kinkida lastele joonistamisrõõmu. Kohviku töötajad valmistavad lastele maitsva toidu. Lapsi ja täiskasvanuid lõbustab kloun.
Kohtade arv on piiratud, broneerimiseks
helista telefonil 5558 3526 või saada e-kiri
expressor.kafe@gmail.com või astu läbi kohvikust Expressor (Randvere tee 9, Viimsi Market).
Ürituse korraldajateks on heategevusfond
Donum Vitae koostöös Viimsi Marketiga.
Sellist üritust korraldatakse Viimsi vallas
esmakordselt.

Aleksandra Potapenko

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE
ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPETAJA
MUUSIKAÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENDI
Pakume toredat töökeskkonda
ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus,
CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad hiljemalt 15.06.2018
e-postile paasupoeg@yahoo.com
Lisainfo telefonil 5512055 Katrin

Koduleht www.paasupoeg.ee

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n AUTOKOOL PLEKK-LIISU korraldab rolleri-, mootorratta- ja autojuhi kursuseid. Teooria Kaluri 3,Viimsis
või e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel. Vaata www.plekkliisu.ee. Täiendav info tel
511 9209 või indrek@plekkliisu.ee. Tel 5663 0024.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud, pügame hekid, freesime kännud, niidame muru, lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame ka teisi
haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563
7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.
n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Siseviimistlus, plaatimine, üldehitus. Tel 5372 8382.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõhine teenus 10 eurot tund. Linnast väljas kilomeetri hind
0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, epost info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.
MÜÜK
n Müün privaatses asukohas talusüdame Tallinna piirist väravasse 30 km. Olemas projekt, ehitusluba, elekter (tööstusvool), vesi, abihoone, maad 2,48 ha, Katastriüksus: 31701:001:0626. Info: tel 504 8124, Raivo.
Vahendajat ei vaja!
n Multš 1,8 m3 big-bag kotis, killustik, liiv, muld,
graniitkillustik, paekivisõelmed 3 t väikekalluriga.
Tel 5649 1535.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, küttepuu jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
TÖÖ
n Otsime koduabilist, kes aitaks kord nädalas koristada 145 m2 maja ning vaataks ja hoiaks loomi, kui
oleme ise ära (2 koera ja 2 kassi). Suur koer tahab
jalutamist, teised loomad on vaja lasta aeda vähemalt 2 x päevas ja toita. Tasu kokkuleppel. Elame
Pärnamäe külas. Palun helistage 514 2639.
n Firma Haabneemes võtab tööle autojuhi. Võime
pakkuda ka osalist töökoormust. Võtame tööle ka
naistöötaja. Palk kokkuleppel, töö ühes vahetuses.
Tel 501 8413.
n Hei, rohenäpp, võta ühendust! Otsime suveks abilist lihtsates aiatöödes 1–2 korda nädalas. Soovi korral koostöö aastateks. Tel. 5656 9595, Ulvi.
OST JA MUU
n Soovin osta garaažiboksi Sõjamuuseumi juures.
Tel 524 4867, Aleksandr.
n Ostan suvila või krundi. Tel 501 9544 või mare462
@gmail.com.
n Ostan teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! Tel 5457 5055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

17

VIIMSI TEATAJA 1. juuni 2018

REKLAAM

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa
hinnaga madratseid ja voodeid
(võimalik tellida erimõõtudega)

Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided,
jalatsid, ehted – kõik otse USA-st!
Astu läbi ja Sa ei kahetse!
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SISUTURUNDUS & REKLAAM

Suvi koos lauamängudega on lõbus ja hariv
Algavat suve ootavad
kõige enam muidugi koolilapsed – tähendab see
ju nende jaoks vabadust
puhata ja nautida kõike,
mis ühe ägeda koolivaheajaga kaasas käib. Vanemate jaoks lisanduvad
uued väljakutsed – kuidas
laste koolipausi mõistlikult sisustada ning kindlustada, et see peamiselt
helendavate ekraanide
ees ei kulgeks.

“Suur täringumäng” sobib õues mängimiseks suurepäraselt.

Üheks vahvaks, harivaks ning
meelelahutuslikuks võimaluseks on viia end kurssi kaasahaaravate lauamängudega – neid
leidub nii vihmaste ilmade puhuks tuppa kui ka päikeseliste
ilmade korral õue. Viimsi Keskuse I korrusel asuvad Apollo
raamatukauplus ning XS mänguasjade pood, milles mõlemas
ka esinduslik valik toredaid lauamänge. Aga mis on mis ja mida valida?
Eesti suurejoonelise juubeliaasta puhul tasuks kindlasti
koju hankida “Eesti mälumäng
EV100”, kus 2-6 mängijat peavad vastama erinevatele meie
koduriiki puudutavatele küsimustele. Teemadeks on näiteks
ajalugu, sport, geograafia, kultuur ja muud, antud on ka valikvastused. Lisaks koosmängimise rõõmule avardab lauamäng

Väiksematele mängijatele
sobib nii tuppa kui õue kaasahaarav “Mr Bucket”, kus mängijad peavad enda 3 ühevärvilist palli kiiresti ämbrisse toimetama – enne, kui patareidel
töötav ämber need jälle välja
viskab!
Põnevust pakub ka “Boom
Boom Balloon”, kus mängu keskel olevasse õhupalli tuleb vajutada pulki ning loota, et sinu
mängukorral õhupall veel katki ei lähe. Iga pulgavajutusega
hakkab muutuma õhupalli kuju! Kas julged veel üks kord pulka vajutada?
Pisematele pereliikmetele
sobib ka “Wobbly Worm”, kus
eesmärgiks on visata jonnipunni moodi keerleva/väriseva/kiikuva/kõikuva õunaussi ümber
rõngaid. Õunaussi kõrgus on
muudetav, seega mäng on sobi-

“Purkide täpsusviset” ei ole viskepadjaga just lihtne sooritada. Fotod erakogu

kahtlemata ka mängijate teadmistepagasit.
Kogu perele loodud naljakas “Tõde või tegu” on tuntud
pudelikeerutamismäng – see,
kellele pudelisuu osutab, peab
otsustama: kas ta vastab mõnele otsekohesele küsimusele või
teeb selle asemel midagi humoorikat. Esimeste hulgas võib näiteks olla küsimus: mida sa teeksid, kui saaksid olla üks päev
nähtamatu? Ning tegude hulgast võib sattuda ülesanne rääkida oma padjaga. Mängijad õpivad üksteist paremini tundma
ja ka kõhulihased saavad korraliku treeningu.

Paljudes seltskondades populaarseks muutunud “ÄSK” kaardimängus on välja tulnud noortele suunatud versioon. Eestis
loodud mängu eesmärk on küsida asju, mis aitavad üksteist
paremini tundma õppida. Noortele mõeldu on kõige uuem
“ÄSK”, kus puuduvad igavad
täiskasvanute teemad nagu pensionisambad või palgasoovid.
Mängida saab igal pool ning
mängijate arvuks piisab kahest
mängijast, aga neid võib vabalt
olla ka mitukümmend.
Pere pisematele liikmetele
sobib vahva “Purkide täpsusvise”, mille komplektis on 10 me-

tallpurki ja 3 erineva raskusega
viskepatja. Mängimiseks sobib
nii tuba (soovituslikult vaiba
peal) kui ka muidugi õu. Samas
sarjas on saadaval ka õue sobiv
“Suur täringumäng”, kus visatakse viit täringut ja kogutakse
punkte erinevate numbrite kombinatsioonidega.
Neile, kes eelistavad pigem
omaette olla ning üksinda nuputada, sobivad SmartGames sarja puslemängud. Mängude erinevates versioonides on mitmesuguses raskusastmes lahendamist vajavaid kombinatsioone
ning peamurdmist jagub nii lastele kui ka täiskasvanutele.

lik nii väikestele lastele kui ka
täiskasvanutele.
Pööraselt naljakaid hetki pakub ka lauamäng “Pie Face!”,
kus mängulaua viskekäele pannakse vahukoor või märg svamm
ning pööratakse hooba vastavalt nii mitu korda, kui mängulaual numbreid keerutati. Seejärel on vaja külma närvi ja õnne, et see plärakas keerutajale
näkku ei lendaks. Lõpuks alati
kellelegi ju lendab:).
Suvi on alati väga oodatud,
aga veelgi kiiremini saab see
jälle läbi. Kas võtame sellest
kaasa palju vahvaid koosolemise hetki, sõltub juba meist
endist. Kõik loos mainitud lauamängud on saadaval Viimsi Keskuse I korrusel asuvates kauplustes Apollo ja XS mänguasjad.
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