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Esimene Viimsi JazzPopFest 
pakkus häid üllatusi. Loe lk 6

Rannarahva Muuseumi leht Võrgutaja >> Loe lk 7–10

Viimsi valla 
jaanipeod
Nagu iga aastal, tähistatakse Viimsi 
kandis jaanipäeva traditsiooniliste 
jaanipidudega mitmel pool külades, 
saartel, Viimsi Vabaõhumuuseumis 
ning esmakordselt ka Viimsi alevikus. 
Vald toetab kohalike jaanipidude kor-
raldamist.

Teisipäeval, 22. juunil toimuvad jaanipeod: 
- Lubja külas algusega kell 18, 
- Kelvingis algusega kell 19, esineb ansam-

bel Felix Band Rakverest.
Kolmapäeval, 23 juunil toimuvad jaani-

peod:
- Randvere külas algab kell 14 laste ja pere-

de päev – lasteaia ja külakeskuse hoone juures 
(Kibuvitsa tee 1). Teiste esinejate seas astub 
üles verivärske Randvere küla segakoor Janne 
Fridolini juhatusel.  

- Tammneemes, Mereäärse tee ürituste väl-
jakul algusega kell 18. 

- Viimsi Peokeskuse ees algusega kell 18. 
Esinevad kohalikud taidlejad ja ansambel Val-
lavanem. Peokeskuse saalis toimub noorte jaa-
nidisko. Jaanituli süüdatakse pargi tiigil asuval 
parvel.   

- Rannarahva jaaniõhtu Viimsi Vabaõhu-
muuseumis algusega kell 19. Tantsuks mängib 
ansambel Kihnu Poisid, õhtut juhib Veiko Ta-
luste. Lapsed saavad lasteõuel aega veeta, õhtu 
läbi toimuvad lõbusad mängud ning mõõduvõ-
tud. Tervituskõnega esineb ja jaaniõhtu lõkke 
süütab Viimsi vallavanem Haldo Oravas. Harju 
Maakaitsepäevalt toodud tuletõrvikust saade-
takse jaanituli kõikide külavanemate kaudu 
Viimsi valla küladesse. Rannarahva jaaniõh-
tu on aasta suurim Viimsi vallas toimuv pidu 
Rannarahva Festivali (sel aastal 23.–24. juulil) 
kõrval. 

- Prangli saarel Ülesaare kiigeplatsil algu-
sega kell 22, tantsuks mängib ansambel Alaska. 

Ott Kask 
Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti juhataja

Teisipäeval, 25. mail kü-
lastasid president Toomas 
Hendrik Ilves ja proua Evelin 
Ilves Prangli saart. Neid 
saatsid Viimsi vallavanem 
Haldo Oravas abikaasaga ja 
vallavolikogu esimees Aarne 
Jõgimaa. 

13 aastat Helge kaptenina Lepp-
neeme ja Kelnase sadama vahet 
sõitnud Iivar Piirisaar ütleb hom-
mikul, et ega palju paremat ilma 
saagi tahta. Eelmine päev oli tuu-
line ja vihmane. Teisipäeva hom-
mikul särab päike taevas. 

14 aastat vana Helge, mis 
võiks peale võtta 36 inimest, viib 
täna Leppneemest vaid 7 reisijat 
ja uhiuue aiatraktori Kelnase sada-
masse ning jõuab kohal enne, kui 
saabub president Toomas Hendrik 
Ilves abikaasa ja saatjaskonnaga 
Eesti Lootsi laeval.

Iivar on Pranglil sündinud ja 
Tallinna 1. kutsekeskkoolis laeva-
juhiks õppinud, aga Balti merest 
kaugemal pole ta käinud. “Pole 
huvi, kodusaar tõmbas rohkem,” 
ütleb ta. Iivari isa sõitis 36 aastat 
sama liini, Iivar oli 13 aastat ka-
lalaeval, nüüd on 13 aastat täis 
Helgel. 

Kooli muusikaõpetajal, kes sa-
muti Pranglile suundub, on kannel 
kaasas. Tiinamai Keskpaik män-
gib täna koolimajas kannelt, kui 
lapsed presidendipaarile laulavad. 
Tiinamai kiidab saart ja saare rah-
vast. Tudengipõlves Pranglisse 
sattunud neiust, keda võlusid saa-
re inimesed, sai kuulutuse peale 

Prangli saare iseärasuseks on palju hooneid igas talus. Pildil on president Toomas Hendrik Ilves Mardi talus, kus võrgukuur on ehitatud saarele omaselt 
väga säästvalt vana paadi külgedest. Foto Marko Mumm

Presidendipaar käis Pranglil
muusikaõpetaja, kellel nüüd seitse 
talve saarel seljataga. 

Raija ja Auti Peltomäki on 
põhjanaabrid Haminast, kes täna 
sõidavad oma suvekoju koos uhi-
uue murutraktoriga. Ka Raija kii-
dab saare sõbralikke inimesi, kelle 
seas nad on kümme suve veetnud. 

Sadamas on kai ääres polit-
seipaat ja kail seisab vallavanema 
suveauto, lahtise katusega sõjaväe 
GAZ, ees kaks istet uute istmeka-
tetega, rattaporilaual Eesti lipp. 
Kõik on valmis presidendipaari 
vastuvõtuks. Kai on lausa piinli-
kult puhtaks pühitud.

Ootevalmis on ka põlised 
Prangli naised. Nemad teavad, et 
Ilves on esimene president, kes 
oma jala saarele tõstab, sest Len-
nart Meri polnud siin saarel käies 
president.

“Tere tulemast, 
president!”
“Näe, nüüd tuleb Ülesaare nu-
kast!” hüüab üks naistest, ja kõigi 
pilgud on naelutatud merele. Sa-
damale ligineb punane Eesti Loot-
si laev. 

Kui külalised koos saatjas-
konnaga maale on jõudnud, asub 
vallavanem Haldo Oravas saart 
tutvustama, saarevanem Valter 
Puuström tema kõrval. President 
saab tuttavaks Kalandusühistu 
juhi Aivar Lindholmiga, kes on 
saare suurim tööandja. 

President suundub otsejoones 
saarenaiste poole. “Rõõm näha 
Teid saare peal, tere tulemast!” kõ-
lab naiste tervitus ja president teeb 

ettepaneku koos pilti teha. Koha-
like meestega tehakse pilt võrgu-
kuuri ees.

Presidendipaar koos turva-
meestega istuvad vallavanema 
autosse, vallavanem ise roolis, osa 
saatjaskonda ronib suure veoauto 
kasti, ja algab saarega tutvumine. 

Esimene peatuskoht on kooli-
maja, mille õues ootab külalisi di-
rektor Tiina Piirissaar. Sel ajal, kui 
külalised koolimajja sisenevad, 
teeb turvamees tiiru ümber maja. 

Kõik lapsed, kümme neid 
ongi, on valmis külalistele esine-
ma. Esimene laul kõlab prantsuse 
keeles, teist laulu laulab peaaegu 
kogu koolipere. Seejärel saavad 
lapsed esitada küsimusi. 

Pranglimise kunst
Kas president on oma töökoha-
ga rahul, küsitakse. “Pole viga,” 
vastab president, “kuigi inimestel 
pole ettekujutust, milline see töö 
on. See võimaldab üsna loovat 
lähenemist paljudele asjadele. Iga 
päev näeb midagi uut. Mul on ol-
nud kolme ja poole aasta jooksul 
võimalus kohata paljusid inimesi 
ja see on meeliülendav.”

Nüüd kutsutakse külalised 
arvutiklassi, kus 9. klassi poiss 
Kuldar näitab, kuidas käib prang-
limine – peast arvutamine, mis 
on siinse kunagise koolidirektori 
väljamõeldud arvutimäng, millega 
saar on kuulsaks saanud. Üheksa 
aastat tagasi esimestest üle-eesti-
listest pranglimise võistlustest on 
välja arenenud maailmameistri-
võistlused. Kuldargi on sealt häid 

kohti toonud. Pranglimises on kol-
me esikohta jaganud Tallinna Ing-
lise Kolledž ja Prantsuse Lütseum 
ning Prangli Põhikool.

President kirjutab külaliste-
raamatusse: “Hoidke oma saart. 
Tulge siia tagasi. Prangli kool on 
saare pranglimisega juba üle maa-
ilma kuulsaks teinud. Teie Toomas 
Hendrik Ilves”. Kool saab presi-
dendilt kingituseks tema portree-
foto. “Isikukultuse viljelemine on 
mulle raske,” sõnab president, “aga 
see käib mu ameti juurde.”

Kirikusse, põlisperre, 
muuseumisse
Teekond jätkub kiriku suunas, kus 
ootab õpetaja Kalle Rebane – ai-
nus teadaolev kirikuõpetaja Eestis, 
kes käib tööl purjekaga.

1848. aastal ehitatud Laurent-
siuse kirik on väike ja kodune. 
Õpetaja räägib kiriku ajaloost ja 
tutvustab külalistele tukukotti. See 
on trahviraha kott nendele, kes jut-
luse ajal julgesid tukkuma jääda.

“Kuidas oli okupatsiooniajal?” 
uurib president ja kuuleb, et kogu 
selle aja peeti kirikus teenistusi. 
Paadi kuju meenutavas raudristide 
poolest ehk ühes rikkaimas Eesti 
surnuaias ringkäik tehtud, suundub 
kogu seltskond jalgsi noore taluni-
ku Taavi Linholmi kodutallu. 

Väravas ootab noorperemees, 
eemal seisab tema kaasa Käde, sü-
les kaheaastane Anna Maria, kõr-
val seitsmene Mattias, kes alustab 
sügisel ainsa lapsena kooliteed 
esimeses klassis. 

järgneb lk 2 Jaanituli mere kaldal.
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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: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
18. juunil

Presidendipaar käis Pranglil
algus lk 1

Elumaja ees pingil istuvad 
Taavi vanemad, põlised prang-
lilased Hjalmar ja Laine. Pre-
sident suundub vanapaari ter-
vitama. Tutvumisele järgneb 
pildistamine: president vana-
paariga, siis noore perega.

“Hästi mõnus on siin,” üt-
leb president ringi vaadates, 
kui Taavi on talu tutvustanud. 

Pranglisaarte Külaühingu 
juhatuse liige Lembit Tamm-
saar käib ringi videokaame-
raga ja jäädvustab kõike oma 
lõbuks. Tema sõnul valiti Taa-
vi kodu tutvustamiseks selle-
pärast, et siin on noor lastega 
pere, pealegi saare põlisrahvas. 

Pererahvas saab presiden-
dipaarilt kingiks Evelin Ilvese 
omaküpsetatud leiva kaunis 
linases tikandiga kotis.

Seltskond sammub mööda 
külateed edasi Pranglisaarte 
Muuseumisse. Selle rajaja, tä-
navu valla Aasta naise tiitliga 
pärjatud Carmen Ott koos abi-
kaasa ja tütrega ootavad oma 
koduõuel, et tutvustada muu-
seumimajas asuvat saarelt pä-
rit vanavara, mis on väga hästi 
eksponeeritud.

Pererahvaga tehakse muu-
seumitrepil ühispilt ja siis 
suunduvad külalised Linholmi 
pere Mardi tallu, mida täna-
päeval peetakse turismitalu-
na. Siia on kogutud hulganisti 
vana kraami, eelkõige hülge-
kütile vajalikku. Evelin Ilves, 
kes mitmel pool on innukalt 
pildistanud, tabades huvitavaid 
vaateid ja detaile, sätib presi-
dendile viie hiire lõksu pihku, 
et teda selle ebatavalise riista-
puuga jäädvustada. 

Toomas Hendrik Ilves haa-
rab murul lebava sangpommi ja 
kergitab seda hoogsalt pea ko-
hale, peremees Taavi Linnholm 

näitab, kuidas käib saapavis-
kamine, tuntud rahvaspordiala. 
President saab lahkudes kingi-
tuseks talu märgiga soolavaka. 

Jätkub ringsõit mööda saart, 
kus peatutakse laeva Eestirand 
huku mälestusmärgi juures 
ning loodusliku gaasi leiuko-
has. Selle gaasiga on keedetud 
seakartulit, teab vallavanem, 
aga majapidamises pole seda 
juletud kasutada.

Lõunasöök rahvamajas
Selleks ajaks, kui külalised 
rahvamajja jõuavad, on maja 
perenaised Maret Klaamas 
ja Carmen Ott valmistanud 
maitsva kalaroa ja küpsetanud 

rabarberikoogi. 
Enne pidulikku lõunasööki 

vahetatakse kingitusi. President 
saab saare lipu ja T-särgid saare 
kaardiga. Vastu kingib ta oma 
portree. Vallavanem kingib val-
la poolt möödunud aastal üllita-
tud raamatu “Viimi vald 90” ja 
valla ajalehe. Evelin Ilves saab 
kingiks “Maria Laidoneri koka-
raamatu” ja Kadri Keiu Ilvesele 
saadetakse lasteraamat “Tiia”, 
mis pajatab Naissaare Lõuna-
küla laste elust. 

Pärast maitsvat lõunat, mille 
retsepti presidendiproua kaasa 
saab, tutvutakse käsitöönäituse-
ga, kus on nobedate saare naiste 
valmistatud kaunite tikanditega 

tekid, maalitud siidsallid, sokid, 
kotid jm. “Meil pole talvel ku-
sagile minna, siis teeme oma elu 
näputööga lõbusamaks,” ütleb 
rahvamaja kultuuritöö koordi-
naator Maret Klaamas.

President kirjutab pühen-
duse rahvamaja külalisteraa-
matusse. Vallavanem saab 
saarerahvalt samuti kingituse 
– saare lipu. Evelin Ilves saab 
valida ühe töö Prangli mehe 
Ivo Lilleoksa puulõigetest ning 
valib pildi hobusega. Saareva-
nem saab siin kätte oma märgi, 
millele tugev tuul ei lasknud 
mandrile järele minna. 

Külalised suunduvad rahva-
maja teisele korrusele väikses-

Viimsi Teataja 
300. number

See on Viimsi Teata-
ja 300. number. Nii 
uhke arvuni jõud-
miseks on kulunud 
21 aastat. Mullu tä-
histasime lehe 20. 
sünnipäeva näituse 

ja peoga raamatukogus. 
Täname lugejaid ja kirjutajaid, toime-

tajaid ja väljaandjaid, kujundajaid ja foto-
graafe, kes kõik on läbi muutuvate aegade 
olnud lehetöö lahutamatu osa. 

Kui aasta tagasi lugesime ära, mitu killu-
kest (lood ja teated, reklaamid ja kuulutu-
sed, kõik kokku) lehes on, saime arvuks 79. 
Paar kuud tagasi oli see arv 119. Ega enam-
jaolt sellele mõtle, kuid tegelikult on ju iga 
asja taga konkreetne inimene. 

Leht on nagu teismeline laps, kes kas-
vab ja areneb, jonnib ja õpib. Kuid päris 
täiskasvanuks, päris valmis ei saa kunagi. Ei 
tohigi saada, sest ka elu me ümber ei seisa-
tu. Praegusel toimetusel on igatahes rõõm 
seda lehte teha. Koos teiega. Aitäh kõigile, 
kes meiega sel tuulisel teekonnal sooja sü-
damega kaasas!

VT

28. mail avati Rohuneeme tee 29 
Riigimetsa Majandamise Keskuse Viimsi 
Looduskeskus. 

Keskuse avamisel heiskasid vallavanem Haldo 
Oravas ja kampaania “RMK loodusega koos” 
patroon iluuisutaja Jelena Glebova Euroopa Lii-
du ja Eesti Vabariigi lipud. Avasõnad ütles kesk-
konnaminister Jaanus Tamkivi: “Loodusmajad 
selleks ongi, et need annavad oma panuse Eesti 
looduse hoidmisse ja kaitsmisse.” Minister soo-
vis, et lapsed ja noored ning ka täiskasvanud 
leiaksid tee sellesse majja ning seal asjakohast 
tegevust.

Tallinna ümbruses pole RMK-l pikka aega 
oma keskust olnud. Viimsis on nüüd esimene 
Tallinna läheduses olev looduskeskus. Selle kol-
me tabaga suletud ukse avasid maavanem Ülle 
Rajasalu, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja 
RMK nõukogu esimees Mati Polli. 

Majas on vaadata Jüri Pere fotonäitus “Pisi-
asju looduses”. Keskusel on juba alanud koostöö 
Viimsi Kooliga. Siin hakatakse andma lastele 
loodusharidust, kus põhirõhk on linnaläheda-
se looduse tundmaõppimisel, ning korraldama 
koolinoortele ja täiskasvanutele üritusi. Siit 
saab teavet ka looduses puhkamise võimalustest 
ja vaadata loodusfilme. Õppeprogrammides on 
kasutatav Tädu loodusõpperada Viimsis. 

RMK avas Viimsis looduskeskuse

Varem Viimsi metskonnale kuulunud maja 
seisis ligi kümme aastat tühjana, selle renoveeri-
mistööd algasid mullu. Nüüd on esimene korrus 
sisutatud ürituste korraldamiseks, teisel korrusel 
on maja töötajate tööruum.  

VT

Looduskeskuses on palju põnevat.

se hubasesse raamatukogusse. 
Juhataja Astra Piirissaare sõnul 
käib rahvas siin mitte ainult lu-
gemas, vaid ka suhtlemas. 

“Saare rahvas loeb palju,” 
räägib siin 27 aastat töötanud 
juhataja. Raamatukokku jääb 
kingitusena Toomas Hendrik 
Ilvese kogumik “Eesti jõudmi-
ne”, kuhu president siinsamas 
ka autogrammi kirjutab. Presi-
dent saab kingituseks luuleko-
gu “Prangli raev”, Evelin Ilves 
“Korilase kokaraamatu”. 

Nüüd jääb veel vaadata Rai-
vo Linholmi talu. See on saare 
ainus talu, kus peetakse me-
silasi. Siin on kõik, nagu ühes 
traditsioonilises talus on olnud: 

lehm, noorloom, pull, lambad, 
kukk ja kanad, 13 mesilasperet 
ja tiigis angerjad. “Kõik enda 
jaoks, aga eks peab midagi ikka 
müüma ka,” selgitab peremees. 
Presidendiproua tunneb huvi 
kasvuhoone vastu, kus kasva-
vad paprikad, salat ja redis. 

Külalised saavad kingiks 
meepurgi, president kingib vas-
tu oma raamatu. 

Lahkudes pildistab Evelin 
Ilves kukke, kes ise poseerib, 
aga oma kanakarja kaugemale 
ajab.  

Päev on õhtusse veerenud, 
aeg on ära sõita. Sadamas te-
hakse veel ühispilte. Siin leiab 
president aega ka Viimsi Tea-
tajale oma muljeid jagada.

Presidendi muljed
Toomas Hendrik Ilves: “Va-
pustav. Palusin oma kantseleil 
hoolt kanda, et saaksin külasta-
da kõiki väikesaari. Olen teos-
tanud enda püstitatud ülesande. 
Iga kord olen väiksel saarel ol-
les avastanud, et saarel on oma-
ette kultuur, küll eesti oma, aga 
teatud omapäraga, mis tuleneb 
sellest, et elu on raskem ja ini-
mesed eriti pühendunud. Tänu 
oma pühendumisele on nad tei-
nud väga palju ilusat.

Kõik, kes elavad väikesaar-
tel, peavad rohkem pingutama, 
kui need, kes elavad linnades. 
Seetõttu on väikesaare inime-
sed väga tugevad ja sitked.

Tundub uskumatu, et Tal-
linna külje all on selline jõuli-
ne kultuur. Ma saan aru näiteks 
Ruhnust, mis on kaugel. Aga 
ma imestan, et tallinlased seda 
saart pole avastanud. Soovi-
tan kõigile külastada Pranglit, 
avastada siinset imeilusat elu, 
kultuuri ja inimesi.”  

Annika Poldre

President on saarele jõudnud. Tutvumiskäepigistus vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaaga. Tagaplaanil vallavanem Haldo Oravas abikaasa 
Viljaga.
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1) Eesti Lootsi laev Ahto 28 viib 
presidendi koos saatjaskonnaga 
saarele. Roolis on kapten 
Endel Johanson. Selgitusi jagab 
vallavanem. 

2) Koolimaja ees on ühispildile 
mahtunud pea kogu koolipere, 
õpilased ja õpetajad. 

3) Presidendile annab 
kingituseks Prangli saare lipu 
Prangli Saarte Külaühingu 
esimees Lembit Tammsaar. 

4) Kaks esileedit, vallas Vilja 
Oravas ja Eestis Evelin Ilves 
ning kingituseks saarelt kaasa 
värske kala.

5) President saab vallavanemalt 
kingiks raamatu “Viimsi vald 
90”, mida uurib huviga ka 
Evelin Ilves. Vilja Oravasel on 
kotis veel kingitusi, kokaraamat 
Evelinile ja lasteraamat Kadri 
Keiule. 

6) Taavi Linhomli pere tervitab 
Evelin Ilvest. Esiplaanil Mattias, 
kõrvale ema Käde, süles Anna 
Maria.

7) Saarevanem Valter 
Puuström.

8) Ühispilt Raivo Linholmi 
kodumurul. 

9) Kirikuõpetaja Kalle Rebane 
(keskel) oskab ka prangli 
murdes kõnelda.  

Fotod Marko Mumm
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Heas seisukorras suvila 
annab pigem müügi-
eelise kui kõrgema tehin-
guhinna.

Käes on aasta kõige magusam 
aeg suvilate müügiks. Vane-
mates suvituspiirkondades on 
väga palju amortiseerunud su-
vemajakesi, enamjaolt krundil 
suurusega 600–800 m2, kuid 
ka kuni 1500 m2. Kui läbi aas-
tate tehingustatistikat vaada-
ta, siis sellist laadi kinnisvara 
leiab oma ostja suure tõenäo-
susega just kevadsuvel.

Paar aastat tagasi osteti 
suvilaid peamiselt eesmärgiga 
maja aastaringseks elamiseks 
ümber ehitada. Nüüd on val-
daval osal suvilakruntide hu-
vilistest taas soov soetatavat 
vara suvilana kasutada, peen-
ramaad teha ning rohelisel 
maalapikesel suviseid grilli-
mõnusid nautida.

Keskmine suvilakrundi 
suurus on 600–800 m2, millest 
enamusel 1960–1970ndatel 

Paras aeg suvilat müüa

ehitatud suvemaja. Olenemata 
hoone suurusest, planeeringust, 
korruselisusest, on huvi selliste 
kapitaalremondita suvilate vas-
tu hinnatasemel 500 000–800 
000 krooni. 

Hinnad diferentseeruvad 
ka piirkondade lõikes. Kõige 
madalamal tasemel on nõudlus 
Muugal. Kallimad on suvilad 
Mähel, Randveres ja Viimsi 

poolsaare vanades kalurikü-
lades. Viimastes kohtades on 
muidugi krundid suuremad 
ja hinda tõstvaks teguriks on 
tihti mere lähedus. 500 000–
800 000 krooni on hinnatase, 
millega käesoleval ajal suvi-
lakruntide tehingud toimuvad. 
Tegelikkuses on see väga sar-
nane sama piirkonna hoonesta-
mata kruntide turuhinnaga. 

Tänasel turul annab algupä-
rast klassikalist suvilat müües 
hea seisukord pigem müügiee-
lise kui kõrgema tehinguhinna. 
Omanike soov oleks muidugi 
võrreldes konkureerivate müü-
giobjektidega turul kõrgemat 
hinda küsida. Praktika aga näi-
tab, et siis tuleb arvestada tun-
duvalt pikema müügiperioo-
diga. Keskmisest turuhinnast 
(kuni 700 000 krooni) kõrge-
ma hinna annavad turuväärtust 
tõstvad tegurid, nagu näiteks 
mere lähedus/naabrus ja ühen-
datud tsentraalsed kommuni-
katsioonid (wc, dušš majas) 
jms.

Praegu on hea aeg suvilat 
müüa, kuna nõudlus on suur. 
Suvila seisukord ja krundi suu-
rus ning haljastus nii suurt rol-
li ei mängi, kuivõrd nõudluse 
hinnatase on väga paigas.

Pille Tali
Uus Maa Kinnisvarabüroo 

atesteeritud konsultant

Külaseltsidel, MTÜ-del, väikeettevõtjatel on võimalus 
taotleda Euroopa Liidust oma projektidele toetust. 
Mille jaoks ja kuidas raha taotleda, selgitab Esta Tamm, 
kes on Viimsi valla lepinguline koostööpartner Euroopa 
Liidu rahastusvõimaluste leidmisel. 

Kas tegemist on PRIA ja Leader taotlustega? Kas need on min-
gite konkreetsete meetemete ja kuupäevadega seotud taotlus-
võimalused? Kuidas käib nende rahastamine?

Jah, tegemist on nii PRIA kui ka Leaderi poolt rahastatavate 
taotlustega. Samas on see teave oluline kõikide projektide esita-
misel, et projektide kokkupaneku faasis on vaja juba läbi mõelda, 
kuidas toimub projekti rahastamine (kas rääkida eelnevalt panka-
dega, Maaelu Edendamise Sihtasutusega või MTÜ liikmetega). 
Oluline on teada, millised on oma võimalused projektide rahas-
tamiseks.

Kas on erinevusi selles, kui taotleda raha PRIAst või Leade-
rist? 

Põhimõttelist erinevust PRIA ja Leader meetme raames esita-
tavate taotluste vahel ei ole. Väike erinevus on selles, et Leader 
meetmesse taotluse esitamisel teeb otsuse vastava piirkonna tege-
vusgrupp, kes hindab saabunud taotlused ja seejärel esitab posi-
tiivse otsuse saanud taotlused edasi PRIA büroole lõpliku otsuse 
tegemiseks. 

PRIA suur bürokraatia on teada, kas Leaderil on samamoo-
di?

Mida nimetada bürokraatiaks? Kui seda, et dokumendid olek-
sid korrektselt vormistatud, siis see on nii kõikide Euroopa Lii-
du poolt rahastatavate projektidega. Järelevalveorganil on õigus 
kontrollida kõiki projekti dokumente vähemalt 5 aastat pärast 
projekti lõppu, kui meetme määruses ei ole sätestatud pikemat 
tähtaega. Samuti on vaja järelevalveorganisatsioonil teada, kas 
toetatud tegevus on ikka jätkusuutlik, seega on võimalikud küsi-
mused, mida võib kohati nimetada ka bürokraatiaks.

Missuguseid taotlusi praegu esitada saab ja milliseks tegevu-
seks? 

1. Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 
4) 2009-2011.

Põhja-Harju Koostöökogule (www.leaderph.eu) laekus 36 
taotlust, millest 31 läbisid tehnilise kontrolli.

Koostöökogu tegevuspiirkond on Rae, Jõelähtme ja Viimsi 
vald. Sügisel planeeritakse avada täiendav voor, millest teavi-
tatakse jooksvalt tegevusgrupi kodulehel. Seega on otstarbekas 
juba täna valmistada ette taotlusi.

Võimalik on taotleda 
projektitoetusi

2. Kalamajanduse säästev areng, meede 4.1. 
Taotlusvoor on jooksev ja taotlusi võetakse vastu kõigis tege-

vussuundades. 2010. aastal kasutatav raha jaguneb tegevussuun-
dade vahel järgnevalt:

1. Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 7 529 560–7 659 380
2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturus-
tamine

1 947 300–2 077 120

3. Kalaturismi arendamine ja rannakülade 
taaselustamine

1 168 380–1 290 200

4. Tegevuste mitmekesistamine 1 038 560–1 168 380
5. Koolitustegevused 908 740–1 168 380

Kokku 12 982 000 krooni ulatuses

Lisaks sellele on veel võimalusi taotleda toetusi Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusest nt kohaliku omaalgatuse programmi 
raames, mille II voor avaneb 1. oktoobril 2010.

Kes saavad toetust taotleda? 
Taotleda saavad sõltuvalt meetmest nii sihtasutused, MTÜ-d 

kui ka väikeettevõtjad. Kuid teadma peab, et kulutused, mis teos-
tatakse projektide raames, peavad olema tasutud enne, kui esita-
takse aruanne PRIAle või EASi. 

Aruande juurde esitatavad kuludokumendid on järgmised: ar-
ved, üleandmise-vastuvõtu aktid ja samuti maksekorraldused, uu-
ringute korral nt valmis tööd.

Millised on omafinantseeringu võimalused ja võimalikud al-
likad?

Omafinantseeringud (sõltuvalt programmist 10–30%) on või-
malik katta MTÜ rahalistest vahenditest või võtta laenu. Selleks 
aga, et saada pankadelt laenu, on vaja:

* PRIA positiivset otsust rahastuse eraldamise kohta,
* hüpoteegi seadmist investeeringuobjekti kinnistule laenu ta-

gatiseks,
* MTÜ juhatuse liikmete käendust (nt kinnisvara tagatis),
* muu eraisiku käendust (vajalik palgatõend),
* MESi käendust (kuni 80% laenu kogusummast).
Sõltuvalt programmist on võimalik esitada aruandeid reeglina 

pärast 3-kuulist tegevust. Sellele lisandub rahastajapoolne doku-
mentide kontroll, vajadusel käiakse rahastatud objektil ka järele-
valvet tegemas, sellele kulub ca 1–2 kuud. Pärast seda tehakse 
otsus rahastamise kohta. Lisasin igaks juhuks veel ühekuulise 
puhveraja, et kui tulevad küsimused rahastajalt, siis ka nendele 
vastamine võtab aega.

Küsis 
Annika Poldre

Suvilate järele on nõudlus kasvanud.

Professionaalse
võlanõustaja 
vastuvõtt 
Võlanõustaja vastuvõtt toimub Viimsi Raamatu-
kogu (Kesk tee 1, Haabneeme alevik) seminari-
ruumis kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. 
Esimene vastuvõtupäev 9. juuni ja pühade tõttu 
erandkorras 28. juuni.

Eelregistreerimine reedeti k 
10–14 võlanõustaja telefonil 
52 12 635. Esimesele koh-
tumisele võtke kaasa kõik 
olemasolevad võlanõuded ja 
võlgnevusega seotud kirja-
vahetus.

MTÜ Restart nõustamistunni hind on 250 krooni.  
Inimesed, kes vajavad võlanõustamisteenust, kuid kellel 
puudub võimalus selle eest ise maksta, saavad pöörduda 
toetuse taotlemiseks Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalosakon-
na poole.

Ärge laske probleemidel üle pea kasvada, hakkame te-
gutsema!

Lahtiste uste päev 
RMK Viimsi 
Looduskeskuses
12. juunil kell 12–18 on RMK Viimsi Loodus-
keskuse uksed kõigile loodusesõpradele avatud. 
Tule üksi, pere või sõpradega!

Viimsi Looduskeskus tegutseb endises metskonnahoo-
nes Haabneemes, Rohuneeme tee 29.

12.00 Päeva avamine ja looduskeskuse võimaluste tut-
vustamine. 

Loodusretked juhendajaga kell 12.30, 14.30 ja 16.30. 
Toimuvad õpitoad: 
- puude õpituba – kas Sina tunned Eesti metsades kas-

vavaid puid ja põõsaid? Tule pane end proovile ja saa puu-
dega sõbraks; 

- matkatarkuste õpituba – jagame näpunäiteid, mida 
loodusesõber enne metsa minekut teadma peaks; 

- loodusmängude tuba – nuputamist väikestele loo-
dusesõpradele.

Saalis on välja pandud Jüri Pere fotonäitus “Pisiasjade 
ilu, pärisasjade rõõm”.

Terve päeva jooksul on võimalik vaadata loodusfilmi-
de programmi.

Lisainfo telefonil 53 407 513 või e-posti aadressil 
viimsi.looduskeskus@rmk.ee.

Detailplaneeringust
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Püünsi küla, Olmi 
maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise korralduse 
(planeeringuga määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja 
kahe abihoone ehitamiseks, hoonete suurima lubatud ehitus-
aluse pindalaga 240 m2, elamu kõrgusega 8,5 meetrit).

RMK Viimsi Looduskeskus.

Teenuse arendamist toetab 
Viimsi vald ja KÜSK.
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Elamusi maa all 
ja maa peal
Randvere Päevakeskuse tegevjuhi Aime Salmistu 
eestvedamisel toimus 68 Viimsi valla pensionäril 
15. mail väljasõit Ida-Virumaale. 

Võtsime suuna Kohtla-Järvele. Meie esmane eesmärk oli 
külastada Kohtla-Nõmmel asuvat allmaamuuseumi. See 
on üks huvitavamaid turismiobjekte Eestis. 

Muuseumi giid andis meile põhjaliku ülevaate meie 
tähtsama maavara põlevkivi kaevandamisest ja kasutami-
sest. Maa alla kaevandusse minekuks saime pooleteiseks 
tunniks kehastuda kaevuriks, pannes pähe kiivri, kaevuri-
lambi ja selga kaevuri kuue. 

Kaevanduskäigud, kuhu laskusime giidi saatel, kes oli 
oma ala tõeline asjatundja, asusid kaheksa meetri süga-
vusel, kus sooja 7 kraadi (väljas 25) – rõske, süngevõitu, 
aga väga huvitav. Tutvustati kaevandamistehnoloogiaid ja 
kaevandusmasinaid. Samuti sõidutati meid allmaarongiga 
– sellesamaga, mis kunagi kaevureid töökohtadele vedas. 
Ajaloolistest kaevandamisviisidest aitasid ettekujutust 
saada käsipuurmasin ja paeriit ning kaevanduskombain.

Pärast ekskursiooni pakuti meile maa-aluses kaevuri-
sööklas kuuma seljankat, morssi ja kaneelisaiakesi. See 
soojendas meid hästi üles.

Edasi tutvusime maapealse kaevanduse territooriumi-
ga, kus nägime suurt sammuva ekskavaatori koppa, milles 
tahtis igaüks oma jalaga ära käia. 

Jätsime Hiieparki Viimsist kaasatoodud kivid ohvrian-
niks maavaimudele ning tänuks põlevkivist meile antava 
valguse ja soojuse eest.

Veel eksponeeris meie giid Enn Käis oma suurt kivide 
kollektsiooni, mis on kokku toodud igast maailmakaarest. 
Kõht täis ja uskumatud elamused kaevurite tegelikust 
väga raskest tööst kuuldud, sõitsime edasi Vaivara vallas 
asuva Langevoja joa kaitsealale, vaatasime orgu, mis oli 
paari meetri sügavune ning kus joa kõrgus oli ca 4 meetrit. 
Kaunis vaade! 

Tutvusime ka Sillamäe linnaga, nägime stalinlikku 
arhitektuuri, korrapäraseid tänavaid puiesteedega ning 
laiade vaatamisväärsete treppidega, mis laskusid randa. 
Kuulsime suurettevõtja Tiit Vähi tegemistest Sillamäel.

Edasi möödusime Sinimägedest, kus peeti Eesti pinnal 
veriseimad lahingud. 

Teekond jätkus Narva linna. Peatusime mere ääres, 
mille teisel kaldal on Venemaa. Sõitsime üle väga suure 
“naftajõe” – meie all seisid sajad naftavagunid, millest 
osa läbib Muuga sadamat. Möödusime Kreenholmi Ma-
nufaktuuri hiigelkompleksist. Mitmed tänavad olid suure 
autoralli tõttu suletud, mistõttu me ei pääsenud mõnede 
vaatamisväärsusteni, kuid giidi suurepärane jutt kompen-
seeris selle – saime hea ülevaate meie piirilinnast Narvast.

Sõita oli 14 km ja olimegi Narva-Jõesuus. Nautisime 
peene liivaga kilomeetritepikkust supelranda, nägime 
kuurorte, männimetsa ja parke ning vana arhitektuuri.

Õhtuoodet sõime Jõhvi trahteris Neptun. Sõitsime 
ringiga ümber Toila spaa ja mööda mereäärset teed, kuni 
jõudsime Ontika pangale. Valaste joa juures peatusime, 
nautisime juga ning vaatasime videot – giidi tehtud suure-
päraseid looduspilte.

Taevaisa oli meie poolt, ilm oli imeilus ja seltskond 
väga üksmeelne.

Aitäh korraldajale Aimele, giidile Ennule ja bussijuht 
Tiidule selle toreda päeva eest!

Elfriide Ojaste

Bussiliinidel uued sõiduplaanid 
1. juunist muutusid valla bussiliinide sõiduplaanid. Sel-
gitab valla kommunaal- ja heakorraameti juhataja Mart 
Kraut. 

Busside sõiduplaanid muutusid seoses suvisele sõidugraa-
fikule üleminekuga ja osalt seoses Rohuneeme ja Randvere 
tee remonditööde ning vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-
töödega Leppneemes. 

Sõiduplaanid on alates 1. juunist üleval bussipeatustes ja 
valla kodulehel. Leppneemes on Kiigemäe tee suletud osali-
selt läbisõiduks alates 1. juunist. Käiku on pandud lisaliin V5, 
nagu oli möödunud aastal.

Remont- ja ehitustööde tõttu võivad bussid ka veidi hiline-
da ja ette võib tulla ajutisi liiklustakistusi. Selleks puhuks palu-
me elanikelt mõistvat suhtumist ja kannatlikkust. 

Viimsi Huvikeskuses 
17.–18. ja 24. aprillil 
toimunud maakondli-
kul võistlusel Harjumaa 
Laululaps 2010 saavuta-
sid Viimsi lapsed kõrgeid 
kohti. 

Võistlusele olid pääsenud Har-
jumaa omavalitsustes toimu-
nud eelvoorudest kokku 165 
last, kellest 36 pääsesid finaa-
li, nende seas ka 5 last Viimsi 
vallast. 

5–7-aastaste vanuserühmas 
saavutas Hannah Tuulas tüd-
rukute seas kolmanda koha, 
8–10-aastaste tüdrukute arves-
tuses tuli oma vanuserühma 
võitjaks Kätriin Helena Huttu-
nen ja 8–10-aastaste poiste seas 
võitis Georg Marten Meumers 
ning kolmanda koha saavutas 
Kaarel Tamuri. 14–15-aastas-
te tütarlaste vanuserühmas sai 
teise koha Anelle Tamm. 

Oma vanuserühma võit-
jad Kätriin Helena Huttunen 
ja Georg Marten Meumers 
esindavad Harjumaad sügisel 
algaval üleriigilisel laste laulu-
võistlusel Laulukarussell 2010.

Suur tänu ja palju õnne kõi-
kidele toredatele laululastele 
ja nende vanematele ning lau-
luõpetajatele! Pöidlad pihku ja 
kaasa elama Laulukarussellil 
osalejatele! 

Päikselist suve ja jätkuvat 
laulurõõmu soovides, 
 

Ita-Riina Pedanik 
MTÜ Viimsi Huvikeskus, 

Harjumaa Laululaps 2010 
korraldaja

Viimsi lapsed edukad

Laulab Kätriin Helena Huttunen. Foto Eino Pedanik

Viimsi Pensionäride 
Ühendus ja Rohuneeme 
Puhkeala juhatus tegid 
23. mail Rohuneemel 
ühistalgud.

Eesmärgiks oli puhastada 
Kuusiku lahe ja Kuusiku nee-
me vahelist kallasrada liiku-
mist tõkestavatest tuulest mur-
tud puudest ja oksarägast. Seni 
kasutatav rada nägi välja nagu 
takistusriba. Kohati olid ka 
kõrvalrajad umbes. Samas – 
selle mõne talgutunni jooksul 
oli seal liikvel piisavalt inime-
si, kes jalgsi, kes rattaga, kes 
laste, kes koertega.

Pensionärid koristasid kallasrada

See puu oli sulgenud raja rinnakõrguselt, igalt poolt murtud oksad 
turritamas. Laidi Koppeli foto

Suured puud saeti tükki-
deks, laasiti ja veeti osalt met-
sast välja.

Osavõtt oli kahjuks kesise-
võitu. Võib-olla tegi valvsaks 
öösel sadanud tugev vihm. Osa-
lejad jäid igatahes rahule. Met-
saalune oli tahe, päike paistis, 
merelt tuli õrna tuuleõhku. Kui 
asjaga ühel pool, lasti hea maits-
ta grillvorstidel ja kuumal teel.

Siiski – ettevaatust! Rada, 
mis kulgeb päris kalda servas, 
on kohati varisemisohtlik ja libe. 
Praegu jäeti sinna takistuseks 
mõned roikad, kuid need lõigud 
võiks ka lindiga tõkestada.

Tiit Tambi

Viimsi Raamatukogul on suvekuudel 
(01.06–31.08)

tavapärasest erinevad lahtiolekuajad:
E, K, N, R 10–17; T  10–19; L P suletud

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud 
(korrastuspäev).

Viimsi Raamatukogu Kesk tee 1, Viimsi 74001
tel +372 606 6936, www.viimsiraamatukogu.ee

Viimsi tööklubi juunikuu 
koolitus
Viimsi tööklubi järgmine koolitus toimub 16. juuni kell 
14–16 Viimsi Raamatukogu seminariruumis (Kesk tee 1, 
Haabneeme alevik).

Seekordse koolituse teemad on:
• kuidas koostada CV, mis tööandjale silma jääb, 
• kuidas käituda tööintervjuul.
Koolituse viib läbi Maris Krieger, HR Director, Fazer Bakeries 

and Confectionery
Koolitus on tasuta, osalejail palutakse eelnevalt registree-

ruda meiliaadressil annika@kaljurand.com.
VT
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10. aprillil toimus Viimsi 
Koolis puuetega laste 
toetuseks heategevus-
kontsert. 

Invaühingu eestvedajad olid 
suutnud kokku meelitada en-
neolematult palju muusikatäh-
ti. Ikka üks rahvalemmik järg-
nes teisele ning emotsionaalne 
pinge püsis kõrgel tervelt kahe 
tunni vältel. 

Erilisteks maiuspaladeks 
kujunesid lugudevahelised tä-
nuhetked, mil invaühingu lap-
sed artistidele enda joonistatud 
pilte mälestuseks kinkisid. Nii 
mõnigi laps pidi lemmiksolis-
tini jõudmiseks abi kasutama 
– kes tuli raami toel, kes ema 
süles. Rõõm oli iga pildi üle-
andmisel kahepoolne, kinki-

ja rõõmustas sama palju kui 
saajagi. Nii mõnelgi lapsel oli 
kahju lavalt lahkuda, niivõrd 
nautisid nad pealtvaatajate 
sooja tähelepanu. 

Kontserdilt lahkudes he-
lises rinnas rahu ja soojus 
teadmisest, et väetimad meie 
seast said kahekordse toetuse. 
Rahalise abi kõrval on veelgi 
olulisemaks laste eneseusu ja 
enesekindluse kasvamine. 

Rahaline abi läheb selgi 
aastal delfiiniteraapia finant-
seerimiseks Krimmi alterna-
tiivravi baasis. Krimmis elava-
test ja töötavatest delfiinidest 
on saanud meie laste jaoks 
sõbrad kogu eluks. Ei ole olu-
line, kas lapsel on õnnestunud 
ravil käia üks, kaks või kolm 
korda. Seda kohtumist ei unus-

ta iialgi ei laps ega ka delfiin. 
Võib-olla on seda raske usku-
da, et delfiin tunneb ära oma 
väikese patsiendi, keda ta terve 
aasta kohanud pole, aga ometi 
on see tõsi! 

Aitäh teile, kallid inimesed, 
kes te ikka meiega olete! Aitäh 
teile, artistid! Mõned artistidest 
olid alles nii noored ning oma 
edutee algul, et nende jaoks oli 
see esimest korda elus esineda 
heategevusüritusel. Pealtvaata-
jana tundus mulle, et neile meel-
dis. Nii tore on olla hea! Nii ker-
ge on olla hea! Aitäh teile, kallid 
kontserdi juhid Maris Uusna ja 
Robert Kõrvits! Aitäh teile, kal-
lid esinejad: Birgit Õigemeel ja 
Uku Suviste, Noorkuu, Laura 
Põldvere ja Andrus Kalvet, Jaa-
nus Nõgisto, Jaak Tuksam ja 

Heategevuskontsert Viimsi Koolis
Riho Sibul, Viimsi Kergemuu-
sikakoor Age Toomsalu juhen-
damisel, Marvi Vallaste, Jaanus 
Saago, Marten Kuningas, Kon-
gomania, Ita Riina Laulustuu-
dio, Jaan Alver ja Vello Jurtom!

Reet Varik

Pärast kontserti juhtus aga veel 
üks ime. Noored abiellujad 
Birgit ja Ivo Elster annetasid 
Viimsi Invaühingule 26 500 
krooni – raha, mille nad kogu-
sid oma pulmas oksjonil. Palju 
õnne ja suur tänu suure süda-
mega noorele perele!

Ootame jätkuvalt toetusi 
meie lastele delfiinide juurde sõi-
duks – MTÜ Viimsi Invaühingu 
kontonumber on 221026358968 
(Swedbank).

Viimsi Invaühing

Viimsi popjazzfestival, 
mis peeti 22. mail, tegi 
rõõmu nii osalejaile kui 
ka korraldajaile. Festival 
õnnestus kõigi arvates 
hästi. 

Festivali õhtune lõppkontsert 
algas kogu saali ühislaulmise-
ga ürituse patroonile Uno Loo-
bile, kellel 31. mail täitus 80 
aastat. “Olge tervislikud, pan-
ge suits ära,” soovitas juubilar 
kõigile õnnitlejaile.

Festivali kunstiline juht ja 
algataja viimsilane Aarne Salu-
veer, kes kunagi aastaid tagasi 
Kirovi kolhoosis laulukooriga 
alustas, selgitas oma festiva-
liideed: “Möödunud sügisel 
tekkis tunne, et Viimsis võiks 
uuesti luua tingimused, et ini-
mesed tahaks siia üle Eesti tul-
la.“ 

Festivali korraldas ja ra-
hastas Viimsi Vallavalitsus.

Osales 18 koori ja ansamb-
lit üle Eesti kokku üle 400 
lauljaga. Neid saatis G. Otsa 
nim Muusikakooli bigband 
Siim Aimla juhatusel. Lauljaid 
hindas žürii, kuhu kuulusid 
Siim Aimla, Mare Väljataga ja 
Hanna-Liina Võsa. 

Võitjad
Tulevikukooride kategoo-
rias Future is Yours oli parim 
Rääma Põhikooli projektikoor 
Viisi-Valter. Neile läks ka pub-
liku lemmiku tiitel ning nende 
basskitarrist, V klassi õpilane 
Robin Järvesaar sai Otsa koo-
lilt parima noore basskitarristi 
eripreemia. 

B-kategoorias Just for Fun 
sai parima koori tiitli Viimsi 
Kooli noortekoor Andrus Kal-
veti juhatusel.

Vokaalansamblite kate-
goorias Little Less tunnistati 
parimaks Paide Gümnaasiumi 
noormeeste kvartett Deja vu 
Anne Toomiste juhatusel. 

A-kategoorias Simply the 
Best jäi esikoht välja kuulu-
tamata, sest üle 90 punkti ei 
saanud ükski koor. II kohta 
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jagasid Konguta segakoor, 
dirigent Merilin Sinikalda, ja 
Tallinna Ülikooli Kammer-
koor, dirigendid Paul Purga ja 
Mikk Saar. III koha vääriliseks 
tunnistas žürii HaleBopp Sin-
gersi Tartust Lauri Breede ju-
hatusel ja Eesti Nuku- ja Noor-
sooteatri segakoori Tallinnast 
Reeda Tootsi juhatusel. Viimsi 
vald pani II koha kooridele 
preemiaks 5000 krooni ja III 
koha kooidele preemiaks 3000 
krooni. 

Rannarahva Muuseum 
andis eriauhinna Tartu koo-
rile HaleBopp Singer, kes on 
kutsutud esinema Rannarahva 
Festivalile Arved Haugi mä-
lestuskontserdile 24. juulil, 
preemiaks veel ka piknik “Hõ-
bekõrid merevahus” vabaõhu-
muuseumis.

Zürii arvamused 
Siim Aimla: “Esimese korra 
kohta õnnestus festival ülihäs-
ti. Saime kuulata palju head 
muusikat. Palju oli lõbusat 
muusikat, saime selge pildi, 
mis toimub kergemuusikakoo-
ridega. Ma ei teadnudki, et on 
nii palju häid kollektiive, kes 
tegelevad popp-džässlauluga. 
Oli väga palju häid üllatusi. 
Väga üllatasid vokaalansamb-
lid ja tuleviku kategoorias 
osalejad, eriti Pärnu Rääma 
Põhikooli koor – see lõi lausa 
pahviks. 

Kõigi tase oli hea, kõigil 
peegeldus siiras musitseeri-
misrõõm, mis on kõige täht-
sam. Õnneks on kõigil ruumi 
arenguks, lagi pole veel saavu-
tatud. Loodame, et see festival 
nakatab edaspidi koore roh-

kem džässi ja poppi laulma. 
Oleks väga hea, kui festival 
jätkuks.” 

Hanna-Liina Võsa: “Sellist 
festivali pole kunagi varem 
tehtud. Oli äärmiselt põnev, et 
osalesid nii lapsed kui ka täis-
kasvanud. Palju oli põnevaid 
üllatusi. Festival peaks kind-
lasti edasi arenema – kasvu-
ruumi on väga palju. Ja mul on 
eriti hea meel, et see festival 
just Viimsis toimus.”

Mare Väljataga: “Vokaal-
ansamblite hulgas oli uskuma-
tult palju tugevaid kollektiive. 
See oligi kõige tugevam kate-
gooria, palju oli seadeid ja esi-
neti tohutult hästi. 

Igasuguseid festivale on 
palju, aga see on nagu teisest 
maailmast. Arvan, et huvi on 
selle vastu väga suur, sest juba 

Märka ja tunnusta tublisid 
inimesi ja organisatsioone!
Eestimaal on uskumatult palju inimesi, kelle elu on õppi-
mise läbi oluliselt muutunud.

Selleks, et täiskasvanud õppija nädalal, mis toimub 8.–
15. oktoobrini, oleks võimalik inimeste ja organisatsioonide 
õpijulgust ja -sõbralikkust tunnustada, tuleb tegutseda juba 
nüüd. Tunnustamiseks võib kandidaate esitada igaüks ja mär-
kamist väärib igasugune täiskasvanud inimeste õppimine, ka 
väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone. Tunnusta-
me neljas kategoorias:

• aasta õppija,
• aasta koolitaja,
• aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
• aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Esitamise vormid ja reglemendi leiad: www.andras.ee/

tunnustamine ja esitamiseks on aega kuni 15. juunini. Leia-
me koos kõik särasilmsed ja õpihimulised inimesed Eestimaalt 
üles!

Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras 

projektijuht

esimene festival näitas, et osa-
lejate tase on väga kõrge. Ja 
festival oli väga hästi korral-
datud.”

Parim tulevikukoor – 
Rääma Põhikooli 
projektikoor Viisi-
Valter
Rääma Põhikooli projektikoor 
tähendas seda, et selleks festi-
valiks pandi I–V klassi poiste 
ja tüdrukute koorist kokku 
50-pealine koor, mis hakkas 
juba sügisel harjutama. Pro-
jektikoorile panid nime lapsed, 
kes osalesid nimekonkursil. Et 
selles koolis on õppinud he-
lilooja Valter Ojakäär, võitis 
nimi Viisi-Valter.

Kooli dirigendid Helvi 
Treiblut ja Aino Šubarina ning 
muusikaõpetaja Marianne 
Valtna jagasid oma muljeid: 
“Meeldis, et saime lastele 
näidata, kuidas käib festivalil 
laulmine,” ütles Helvi Treib-
lut. Dirigentide sõnul olid 
lapsed vaimustuses ja valmis 
järgmisel aastal uuesti võist-
lema. “Üks IV klassi laps üt-
les, et tema laulis kõik laulud 
Uno Loobiga kaasa, sest nad 
on kõik tal peas,” rääkis Aino 
Šubarina. 

Festivali suureks plussiks 
pidasid dirigendid ja muusi-
kaõpetaja seda, et nad ise said 
repertuaari valida ning polnud 
vaja ühtki kohustuslikku lugu 
õppida. 

“Meie nautisime festivali 
ja lapsed nautisid samuti,” rää-
kisid dirigendid. Nad märkisid 
tunnustavalt seda, et kõigil 
tulevikukooride kategoorias 
võistelnutel anti võimalus esi-
neda lõppkontserdil.

“Maani kummardus festi-
vali korraldajatele,” oli pärna-
kate kokkuvõte üritusest.

Annika Poldre

B-kategoorias sai parima koori tiitli Viimsi Kooli noortekoor Andrus Kalveti juhatusel. Fotod Aime Estna

Festivali kunstiline juht ja alga-
taja Aarne Saluveer tegi alguse 
suurepärasele ettevõtmisele, 
millest peaks kujunema tradit-
sioon.

Projektikoor Viisi-Valter.
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Käesoleval aastal kor-
raldab Viimsi Vabaõhu-
muuseumis toimuvat 
traditsioonilist jaaniõhtut 
sihtasutus Rannarahva 
Muuseum. Kogu prog-
ramm on merest inspiree-
ritud. Rahvalikest män-
gudest ja jõukatsumistest 
saavad osa nii suured kui 
ka väikesed.

Rannarahva jaaniõhtu peasine-
jaks on külalised kaugelt mere 
tagant – Kihnu saarelt. Folkpunt 
Kihnu poisid tantsitab jaanitule-
lisi vanade merelaulude saatel 
keskööni. Meri, meremehed ja 
kaldale jäänud pruudid on märk-
sõnad, mis nende eeskava kõige 
paremini iseloomustavad.

Õhtut juhib kohalikust ran-
nakülast pärit kapten Veiko 
Taluste. Nagu ühel korralikul 
külajaanitulel ikka, saab naab-
rimehega mõõtu võtta koti-
jooksus ja õllevaadihoidmises, 
valitakse kõige suurema õlle-
kõhuga mees, tantsumaratonis 
selguvad parimad sussisahis-
tajad nii standardtantsudes kui 
ka Ladina-Viimsi tantsudes, 
köieveos selgub maailma pa-
rim Viimsi köietõmbajate küla 
jne. Lastele on Kingu talu õuel 
organiseeritud turniirid ja te-
gemised vastavalt vanusele 
ning huvialadele – igaühele 
midagi! 

Jaanilõke süttib kell 21.00 
ja nagu kombeks, saavad küla-
vanemad oma küladesse kaasa 

Võidupüha paraadilt Kaitselii-
du poolt toodud võidutuled.

Toimub suur jaaniloterii – 
iga pilet võidab! Peavõiduga 
pileti lunastanud peoline saab 
koduteele kaaslase – jaanipõr-
sa. Orienteeruvalt kell 01.00 
palume jaanitulelistel suundu-
da sõnajalaõie otsingutele, sest 
sama tahab teha ka korraldus-
toimkond. 

Kogu programm ja kesk-
kond on tugevasti seotud me-
rega – see on rannarahva, meie 
viimsilaste oma pidu.

Väravad avatakse kell 18.00, 
peo pilet maksab 100 krooni, 
perepilet 200 krooni (ema-isa 
ja kaks last), sooduspilet pen-
sionäridele ja lastele maksab 75 
krooni. Eelmüügist saab kuni 

22. juunini osta pileteid hinna-
ga vastavalt 80/180/60 krooni. 
Piletite eelmüük on Rannarahva 
Muuseumis. 

Muuseumilt on eelnevatel 
aastatel palju küsitud, miks on 
jaaniõhtu pilet nii kallis. Selli-
se suure ürituse korraldamine 
on väga töömahukas, eelarve 
on paarsada tuhat krooni. Kah-
juks ei ole ka valla rahakotis 
praegusel ajal nii suuri sum-
masid, et saaks jaanitule kor-
raldamist täies mahus dotee-
rida, muuseumil pole selliseid 
vahendeid ammugi. 

Taastame siis vähemalt jaa-
nitule kui ürituse traditsioonid 
ja peame jälle koos õiget ran-
narahva pidu.  

Riina Aasma

Rannarahva jaaniõhtu Tule VÖFFile, seal saab kino
VÖFF ehk Valgete Ööde Filmifestival leiab aset Viimsis  9.–
11. juulini.

Filmifestivali põhiline toimumiskoht on Rannarahva Muu-
seum, aga seekord mitte muuseumi traditsioonilistes ruumi-
des, vaid kohtades, kuhu publik tavapärase külastuse ajal ei 
sattu. 

Lastele on sisse seatud Pööningukino. Öökinos saavad öi-
se eluviisi harrastajad unetundide arvel kinoelamust nautida 
ja filmitegijatega kohtuda. Retrokatel on suurepärane näide, 
kuidas eriline miljöö annab kinoelamusele täiesti uue vär-
vi. Kirovi kino ja Kalamehe kino pakuvad haruldasi kaadreid 
muuseumi oma kogudest. Laudakinos saab kaasa hüüda pä-
hekulunud fraase kõigile teada ja tuntud nostalgiafilmidele.

Kolmandal päeval kolib VÖFF Keri saarele. See on Eesti 
üks põhjapoolsemaid saari, mis kuulub Viimsi valla territoo-
riumi hulka. Saarel ekstreemsetes tingimustes kinotegemine 
on selge märk sellest, et ka võimatuid asju saab reaalsuseks 
pöörata, kui on vaid tahmist ja tegijaid. 

Riina Aasma

#
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Konkurss “Kalamehejutt 2010“
Rannarahva Muuseum hakkab alates sellest aastast korraldama igasuvist konkurssi “Kala-
mehejutt“. Konkursi eelkäijaks on 1988. aastal toimunud samanimeline üleriigiline kon-
kurss, millele esitatud tööd kanti ette Kirovi kalurikolhoosi kalurite päeval.

Eks me kõik ole ju kuulnud lugusid, kus kalamees püüdis kinni sajakilose haugi või kuidas merel 
keegi paadis uperkuuti lendas. need ongi lood elust enesest – juhtumistest, kommetest, mis lausa 
loodud konkursil osalemiseks.

Konkursile võib saata ebanormaalseid, hulle, tõsiseid, naljakaid, pööraseid, ohtlikke ning us-
kumatuid jutte ja lugusid, mis on leidnud aset merel või maal – peaasi, et seotud kalanduse või 
randlusega. need jutud võivad olla vanad, mida juba isalt või vanaisalt kuuldud, aga ka tänahom-
mikused juhtumised paadisadamas. Vormistus ei ole oluline, kirjutada võib igale sobivale esemele 
ja igas keeles, saata võib tavapostiga või e-postiga alar@rannarahvamuuseum.ee või tuua lihtsalt 
kirjutis muuseumisse kohale. Konkursi tööde esitamise tähtaeg on 14. juuli 2010.

Kõik lood, naljandid, luuletused jm pannakse üles Rannarahva Muuseumi kodulehele ning pa-
rimad palad tulevad ettekandmisele Rannarahva Festivalil. Konkursi zürii, mis koosneb kaluritest, 
loosib huvitavamate lugude ja juttude kirjutajate vahel välja mitmeid auhindu.

Alar Mik
konkursi “Kalamehejutt“ korraldustoimkonna esimees

Milleks lesida letil, milleks külmetada kioskis, miks lasta end poes passida?
Viimsi kalad sõidavad hoopis taksoga!

Räimed ja kilud, haugid ja tursad,
lestad ja ahvenad, tuur, forell ja karpkala, isegi siiakala 

sõidab Sulle koju, kui tellid 

Kalatakso
Kala ei ole enam meres! Kala on taksosõidu kaugusel!

Telli koju telefonil 50 73 570 või kirjutades kalaturustus@gmail.com!

Tänavu tähistab Viimsi 
Vabaõhumuuseum oma 
30. sünnipäeva, mille 
auks korraldatakse 13. 
augustil suurejooneline 
juubeliüritus. 

Pringi külas asuv Viimsi Va-
baõhumuuseum, toonane kol-
hoosi muuseumi vabaõhuosa-
kond, avati 12. augustil 1980. 
aastal S. M. Kirovi nimelise 
näidiskalurikolhoosi 30. asu-
tamise aastapäevaks. Seega 
on augustikuus juubilare lausa 
kaks – vabaõhumuuseumi sün-
nipäeval saame meenutada ka 
toonase eduka kalurikolhoosi 
60. asutamisaastapäeva. 

Muutuste aeg 
muuseumis
Näidiskalurikolhoosi hääle-
kandja Randlane kirjutab nel-
japäeval, 28. augustil 1980 
artiklis “Rannarahva Vabaõhu-
muuseum” järgmiselt: 

“Pringi külas avati 12. au-
gustil vabaõhumuuseum. Päe-
vakohased avasõnad lausus 
kolhoosi muuseumi juhataja 

Palju õnne juubilaridele: 
Viimsi Vabaõhumuuseum 30, 
Kirovi Kalurikolhoos 60

Peeter Ugand. Lindi lõikas läbi 
kolhoosi juhatuse esimees, 
NSV Liidu Ülemnõukogu saa-
dik, sotsialistliku töö kange-
lane, vabariigi teeneline kalur 
Oskar Kuul. Pidupäevameele-
olu lõi pillikoori “Merimemm” 
esinemine rahvalike lugudega.

Kolhoosi 30. aastapäevaks 
valminud vabaõhumuuseumi 
esimene järk tutvustab kolme 
kaluripere eluolu. Säilinud oli 
rehielamu XIX sajandi I vee-
randist ja elamu sajandivahe-
tusest. Ehitati laut ja ait-kuur. 
Siinsamas kivisel rannaribal 
asuvad kaks kalurielamut. 

Randa ilmestavad võrgukuur, 
paadivinnad, kuusetüvedest 
lattaed, vabedel kuivavad võr-
gud. Vabaõhumuuseumi raja-
sid kolhoosi meistrimehed.”

Täna kuulub Viimsi Va-
baõhumuuseum ühe filiaalina 
sihtasutuse Rannarahva Muu-
seum koosseisu ning on ku-
junenud üheks suurimaks ja 
tuntuimaks Viimsi valla külas-
tusobjektiks nii turistide kui ka 
kohaliku elanikkonna hulgas.

Retropiknik tantsuga
Juubilaride auks korraldab 
SA Rannarahva Muuseum 
koostöös Viimsi Vallavalitsu-
se ning toetajatega reedel, 13. 
augustil suure retropikniku 
stiilis sünnipäevapeo. Toimub 
taidlusülevaatus, kus astuvad 
üles paljud teenelised rah-
vakollektiivid. Stsenaariumi 
koostamisel tuleb taidlusgrup-
pidel järgida rahvuslikku stiili, 
muuseumi 30. aastapäeva ja 
kolhoosi 60. aastapäeva tee-
mat. Õhtu kandvaks jõuks on 
vokaalinstrumentaalansam-
bel Regatt, mille repertuaaris 

kõlavad 1970.–1980. aastate 
Eesti levimuusikahitid. Kuu-
memaid tantsurütme vaba-
õhumuuseumi sünniaegadest 
kõlab keskkööni.

Kaasa palume võtta pikni-
kukorv, kuigi ka kohapeal on 
võimalik soetada sünnipäe-
valaste lemmiksööke. Riietus 
võiks olla ilmale vastav ja 
kolhoosiajastu hõnguline. Juu-
bilaridele palume üritusele lilli 
mitte tuua, kuid kui on kingite-
gemise soov, ootab muuseum 
põnevaid esemeid, millega ri-
kastada muuseumikogusid. 

Juubeliürituse päeval ja õh-
tul on vabaõhumuuseum tasuta 
avatud. Soovijatele toimuvad 
põnevad giidiekskursioonid ja 
toredad ettevõtmised – ühised 
kalasuitsutamised ja leivaküp-
setamised. 

Läbi huumoriprisma toi-
mub vestlusring Kirovi kol-
hoosi ajaloo teemadel. 

Nii kolhoositöötajate vest-
lustunnist huvitatutel kui ka 
taidluskollektiividel palume 
osalemissoovist märku anda 
telefonil 606 6941.

Ansambel Regatt.

Viimsi taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Igal laupäeval  kell 10–14

Ootame müüma aiasaaduste kasvatajaid ja käsitöömeistreid.

Küsimused ja ettepanekud:
ehakai@rannarahvamuuseum.ee

Tel 606 6941, 510 0281.
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Kogumistööst
Muuseumil on kaks põ-
hilist eesmärki: koguda 
ja säilitada ajalugu ning 
koostada harivaid ja 
õpetlikke näitusi. Ranna-
rahva Muuseum on spet-
sialiseerunud rannarahva 
pärandi säilitamisele. 

Aprilli viimastel päevadel toi-
mus Rannarahva Muuseumis 
randlaste pärandi kogumise ja 
säilitamisega tegelevate muu-
seumide kokkusaamine. Kuigi 
nii Hiiumaa, Saaremaa, Lää-
nemaa kui ka teiste osalenud 
muuseumide kogudes on ka 
randlaste elu puudutavaid eks-
ponaate, ei keskendu teised 
muuseumid otseselt randlaste 
pärandile. See on põhjuseks, 
miks randlaste pärand on Ees-
timaa muuseumide kogudes 
üsna kasinalt kajastatud. 

Elu randades on muutu-
nud rohkem kui elu sisemaal. 
Vähenenud kalavarud on 
põhjustanud selle, et mitmete 
põlvkondade jooksul merega 

lähedalt seotud põliste rand-
laste järeltulijad ei tegele enam 
aastakümneid kalapüügiga. 
Elu klassikalises mõttes ranna-
külas ei ole enam see, mis ta 
oli varem. Ka muutused suhtu-
mises kinnisvarasse on toonud 
mere äärde elama hulgaliselt 

inimesi, kellele meri tähendab 
vaid ilusat vaadet. Sellepärast 
ongi oluline püüda veel talleta-
da nii palju randlaste ajalugu, 
kui võimalik.

Muuseumis näituste korral-
damisel on võimalik teha näi-
tus muuseumikogudes olemas-

olevatest esemetest. Samuti on 
võimalik hankida juurde eks-
ponaate teistest muuseumidest 
või kogumistööde käigus. 

Rannarahva Muuseum alus-
tas 2009. aastal randlaste elu ja 
tegevust tutvustavate näituste 
sarjaga, millest iga näituse koos-
tamine on toonud kaasa uute 
eksponaatide hankimise vaja-
duse. 

Juba 2008. aasta suvel toi-
mus kogumisretk Pranglile, 
millest sai tõuke hülgekütti-
de näitus. “Võrgu ilu” kutsus 
esile nakkevõrkude kogumise 
Neemel, Jõelähtmes ja Viim-
sis. Endiste naissaarlaste hul-
gas toime pandud mälestuste 
ja mälestusesemete kogumine 
andis materjali näituse “Nais-
saar. Saatused” koostamiseks. 
Selle näitusega on võimalik 
tutvuda kuni septembrini Ran-
narahva Muuseumis.

23. juulil Rannarahva Fes-
tivali esimese päeva lõpetu-
seks avatakse pidulikult näitus 
“Vanad mõrrad”. Ka selle väl-

japaneku tarbeks oma kogudes 
ringi vaatamine sundis meid 
tõdema, et ülevaatliku näituse 
koostamiseks tuleb taas asuda 
kogusid täiendama. Seekord 
proovisime üleriigilist kam-
paaniat “Rannarahva Muu-
seum otsib mõrdasid. Mida 
vanem, seda parem!”. Oli ette 
arvata, et üleskutse paneb 
meesterahvaid küll ämmasid 
ja naisi muuseumile pakkuma. 
Kuid lisaks elavate eksponaa-
tide pakkujatele leidus tänu-
väärselt palju inimesi, kes va-
nade aegade mälestuseks olid 
veel säilitanud aidalakas isa 
või vanaisa aegseid mõrdasid 
ja olid valmis need muuseu-
mile annetama. Kogud on juba 
täienenud mitmete angerja- ja 
äärekala rüsadega Tallinnast 
ja Haapsalust. Mõrrad oota-
vad muuseumisse toomist veel 
Pärnu kandist ja mitme hea 
inimese juurest Muhult ja Saa-
remaalt.

Lisaks kindlale kogu-
misgrupile saavad täiendust 

Vergi mees Ilmar Rüütna 1980ndate lõpust pärit angerjarüsaga. 
Ekslik on arvata, et muuseumi huvitavad vaid väga vanad asjad. Ka 
tänane päev on kunagi ajalugu – miks mitte säilitada seda juba täna.

muuseumi teisedki kogud. Nii 
oleme saanud rikkamaks nii 
fotode, dokumentide, kaluri-
riiete kui ka mälestuste võrra. 
Just seda viimast tahakski rõ-
hutada! Ese ilma loota on vaid 
ese. Võtame näiteks rüsa. Rüsa 
– neli kadakast vitsa, tamsast 
mõrralina, üks pikk, teine lü-
hike tiib. Aga kui saame tea-
da, kes ja kus selle valmistas, 
kus püüdmas käis, on see juba 
oluliselt parem. Kui saaksime 
lisaks veel mälestused ühe 
rannapere elust, oleks see juba 
ideaalilähedane. Mälestused 
on ju igal inimesel erinevad 
ja just selles mitmekesisuses 
peitubki nende väärtus ajaloo-
uurijatele.

Lõpetaksingi üleskutsega 
julgelt kaasa aidata muuseumi 
töös, nii esemelises kui ka mä-
lestuste kategoorias. Kirjuta-
mine tundub ainult esmapilgul 
hirmutav. Ma usun, et ranna-
rahval on, mida jagada!

Külli Jaakon

“Hulkur Rasmus“ Rannarahva 
Muuseumis

 Kodu on lastel ja kodu on tuultel,
sinul on voodi, kus unistad vaid...
                                     (Rasmus)

Viimsi Suveteater alustab oma esimest hooaega suviselt 
hoogsa muusikalise koguperelavastusega “Hulkur Ras-
mus“, mille on lavastanud Andres Dvinjaninov ning mille 
heliloojaks on Tauno Aints.

Lavastus ei jäta ükskõikseks 
kedagi – saab nalja ja naeru 
ning kindlasti võib poetuda ka 
mõni pisar. Rasmuse öisesse 
põgenemismängu kaasatakse 
preili Kulli (Anne Paluver) ja 
Oskari (Egon nuter) kõrval ka 
publik.

Suvine menuetendus on 
kindlasti maiuspalaks nii noor-
tele kui ka vanadele, sest ta 
haarab vaataja endasse ning 
paneb meenutama enda noo-
ruspäevi ja mängitud mänge. 
Kes armastas lapsena olla po-

litsei, kes röövel – samastamist leiab igaüks. Läbivaks teemaks 
on ka lastekodud ning see, kuidas sealt ära pääseda. Otse loo-
mulikult tuleb leida ka vastus küsimustele, mis on elu ja mis 
on mäng.

igatahes tõestab Astrid Lindgren taas oma ajatust ning 
tõmbab meid kaasa oma surematu fantaasia ja tõetruu rõõmu 
ning murega. 

Rootsipunane Rannarahva Muuseum koos oma tagaõuega 
on Rasmuse uueks koduks 2010. aasta suvel ning edaspidigi. 
Etendus on kahes vaatuses ja kestab 2,5 tundi.

Tere tulemast Viimsi oma suveteatrisse – Viimsi Suveteat-
risse!

Lavastust mängitakse Rannarahva Muuseumi õuel 4., 5., 6., 
7., 8., 14., 15., 24., 25., 26., 27. augustil kell 19.00.

Andres Dvinjaninov
Viimsi Suveteater

Rannarahva Täikad sel hooajal 
Viimsi Vabaõhumuuseumis
19.06 Potid pannid ja portselan
24.07 Suur mere- ja rannakraami laat
21.08 Raamatud, filmid ja muusika
18.09 Laps, pere ja kodu 
Täikadele registreerumine: ehakai@rannarahvamuuseum.ee või 
tel 606 6931.

Ilmselt on kõigile viimsi-
lastele teada igasuvine 
vabaõhusündmus Kala-
päev, mida on korralda-
tud juba 2005. aastast. 

Sel aastal on sihtasutusel Ran-
narahva Muuseum plaanis 
muuta traditsiooniline Kala-
päev suurejoonelisemaks ja 
laiahaardelisemaks ürituseks 
– Rannarahva Festivaliks.

Rannarahva Festival on 
rannarahva kultuuri tutvustav 
kahepäevane sündmus, mille 
raames toimuvad randlusega 
seotud õpitoad, turutegevus, 
etteasted ja kontserdid. 

2011. aastal toimub Ran-
narahva Festival juba kolmel 
päeval ning festival on lüli-
tatud kultuuripealinn Tallinn 
2011 programmi.

Alar Mik

Rannarahva Festival
Reede, 23. juuli, festivali I päev: rannaküla teeb tööd

- randluse õpitoad vabaõhumuuseumis: bücklingi kastis kala suitsutamine, pliidil kala 
röstimine, silguleiva tegemine, meremehesõlmed, köie tegemine, paadiehitamine, tööd ran-
natalu sadamaalal ja merelkäimine

- laste töötuba: männikoorest paatide ja puuloomade meisterdamine, meresõidud, lõbusad 
mängud, kaluritalu lood

- tasuta ekskursioonid vabaõhumuuseumis ja Rannarahva Muuseumis
- näituse “Vanad mõrrad” avamine Rannarahva Muuseumis
- kalatraali kontsert Rannarahva Muuseumi õuel: tšellokvartett C-Jam feat Vanad Mõrrad

Laupäev, 24. juuli, festivali II päev: kõik lähevad laadale
- Eestimaa suurim kalalaat – müügil kala igal võimalikul kujul, toimub kalatoodete de-

gusteerimine, pakutakse kalatoite 
- ranna- ja merekraami pakub Rannarahva Täika 
- püüniste ja kalastustarvikute turg
- avatud on Viimsi Taluturg
- lõbusad etteasted, laul ja tants, konkurss “Kalamehejutt”
- rahvalikud mängud ja võistlused: kalavintski heitmine, ankru hoidmine, vürtsikilu õgi-

mine, kala rappimine
- Arved Haugile pühendatud kontsert “Suveõhtu romantika”. Üles astuvad Reet Linna, 

Uno Loop, Kelli Uustani ja Henn Rebane. Erikülaliseks on Viimsi JazzPopFestil rannarahva 
lemmikuks osutunud segakoor HaleBopp Singers Tartust

Muinastulede öö 
Muinastulede öö on traditsiooniline üritus, milles osale-
vad kõik Läänemereäärsed rahvad. Iga aasta augustikuu 
viimasel laupäeva õhtul kell 21.30 süüdatakse lõkked 
rannas ja siseveekogude kallastel. 

Möödunud aastal oli Ranna-
rahva Muuseum üks üle-eesti-
lise muinaslõkete süütamise 
eestvedaja, nii ka sel aastal. 
Eesmärk on süüdata taas nii 
palju tulesid, et igas mereäär-
ses kohas oleks näha vähemalt 
kahte tuld. Riigis, mille piirist

kolmveerand moodustab veepiir, on väga oluline mõista ja 
tunnetada, et oleme sajandeid sõltunud merest. Et meri on 
andnud meile tohutult võimalusi ja saanud ka paljudele hu-
katuseks.

28. augustil süütame muinaslõkked taas ka Viimsi Va-
baõhumuuseumis. Õhtu algab kell 20.00 Kingu talu hoovil 
Chalice´i kontserdiga, mis läheb üle tulede süütamise tsere-
mooniaks kell 21.30. Samal ajal süttivad lõkked ka teistes Ees-
timaa rannapiirkondades. Üritus on kõigile tasuta.

Riina Aasma

SA Rannarahva Muuseum palkab 10 töötajat 
Rannarahva jaaniõhtuks

Tööülesanded: piletite müük ja kontroll
Kandidaadilt ootame: täpsust, korrektsust, kainust

Pakume: huvitavat tööd, netopalka 500 krooni
Tööaeg: 23.06 kell 17.00–00.00

Info: riina@rannarahvamuuseum.ee, Tel 606 6942, 50 94 272



Tegevjuht Riina Aasma
Riina sattus muuseumisse 

2007. aastal pärast 12 aastat 
välisministeeriumis. Tegevjuhi 
töö on lisaks tavapärasele pa-
beritööle suur korraldamine ja 
suhtlemine, naljatledes öeldes 
ka iseendale töö välja mõtle-
mine, sest pidevalt on uued te-
gevused muuseumi ideekatlas 
podisemas. Viimsis Riina ei 
ela, merega ei ole ka rohkem 
seotud, kui tavapärane eesti-
maalane. Tundub, et temasse 
on tilgutatud tavapärasest suu-
rem annus kodaniku kohuse-
tunnet ja teadmist, et mereriik 
saab alguse meist endist – ko-
dust, kasvatusest, suhtumisest. 

Keskpärasus on see, mil-
lega Riina ei lepi ei eraelus, 
töös ega teiste inimeste juures. 
Suured mõtted, hullud ideed 
ja must huumor on tema stiil. 
Sinna kõrvale käivad ka lap-
sed, loomad ja kindlustunne. 
Emaksolemist peab Riina oma 
põhitöökohaks, mida teeb suu-
rima armastuse ja rõõmuga. 
Kuna seda rõõmu on kolm 
tükki, siis hobidele enam eriti 
aega ei jäägi. 

Peavarahoidja Külli Jaakon
Külli töötab muuseumi 

peavarahoidjana 2008. aas-
tast. Suur osa muuseumist on 
erinevas vanuses esemed, mil-
le säilitamine järeltulevatele 
põlvedele on muuseumi püha 
kohustus. Iga eseme puhasta-
mine, kirjeldamine ja hoidmi-
ne ongi varahoidja töö. 

Juba varajasest lapsepõl-
vest mäletab Külli, milline 
võlu oli vanaema pööningul. 
Ka isapoolsete vanavanemate 
külastused möödusid tal ikka 
nende imelises aidas, kus li-
saks muudele võrratutele as-
jadele oli nii palju eestiaegset 
kirjandust! Austus vanade as-
jade vastu on toonud ta tööle 
muuseumisse, armastus mere 
ja nende vaprate inimeste vas-
tu, kes julgesid oma heaolu 
panna sõltuvusse mere tuju-
dest, nüüd randlaste pärandi 
juurde.

Turundusjuht Eha-Kai 
Mesipuu

Eha-Kai tegeleb alates 
märtsikuust muuseumi müügi 
ja turundusega. Varem oli pea 
10 aastat laevafirmas, mis ope-
reeris katamaraanidega Tallin-
na ja Helsingi vahel. Hariduselt 
on ta ärikorralduse magister, 
teadmised rannarahva elustiilist 
on pärinud oma vanaisalt, kes 
oli Ida-Virumaal Toilas kala-
püügilaeva kapten. 

Poest ta vabatahtlikult ühtegi 
kooki ega torti ei osta, sest teab, 
millest need tegelikult tehtud 
on. Lapsepuhkuse ajal omanda-
tud pagari-kondiitri erialast on 
nüüd saanud tema suurim kirg 
– küpsetab nii perele kui ka teis-
tele ja peab ka oma küpsetamis-
blogi. Öökapiraamatuks on mõni 
retseptiraamat ja üks suurimaid 
unistusi on oma koogikohvik 
Viimsis. Suvel võib teda kohata 
Vabaõhumuuseumis leiba küpse-
tamas, sügiseti aga marja- ja see-
nemetsas. Ta elab Viimsis, tal on 
väike tütar ning koer.

Arendusjuht Alar Mik
Alar on läbi ja lõhki viim-

silane, pärit Leppneeme külas 
asuvast põlisest rannatalust. 
Tema esivanemad on siinkan-
dis elanud üle kümne põlvkon-
na. Viimsit peab ta merevaimu 
vallaks, kodukandi hea käekäik 
ning randluse ja merenduse 
arendamine läbi traditsioonide 
ja kultuurilise tegevuse on tal-
le geenikoodiga kaasa antud. 
Hariduselt on ta infosüsteemide 
administraator. 

Muuseumis on Alar tööta-
nud 7 aastat ja leiab, et arendus-
juhi amet nõuab kogu muuseu-
mitöö tundmist, ülesanded on 
väga erinevad alates rahataot-
luste kirjutamisest kuni remon-
dini välja. 

Asutuse arendamist peab 
ta väga oluliseks, sest pidevalt 

tuleb teha midagi uut või tei-
siti. Töö kõrvalt on lisaks vo-
likogu liikme kohustustele ka 
igasugu tegemised kodutalus, 
muuks aega üle ei jäägi. Tege-
likult huvitavad Alarit filmid, 
eriti sci-fi ja ulme, meeldib ka 
looduses jalutada.

Ekspositsiooni- ja program-
mijuht Marion Ots

Marion on Rannarahva 
Muuseumi meeskonna kõige 
uuem liige. Kesklinna tüdru-
kuna ta sellest merevärgist ja 
rannaelust muidugi ülemäära 
palju ei tea, aga nagu öeldak-
se – inimene õpib kogu elu! 
Varasem kogemus kunstimaa-
ilmas ning äsja lõpetatud kul-
tuurikorralduse magistriõpe 
on hea ettevalmistus nüüdseks 
muuseumi ekspositsiooni- ja 
programmijuhi tööks. 

Et muuseum oleks aasta-
ringselt üks põnev paik, peab 
seal ka igasugu asju toimuma. 
Seega on Marioni ülesanne-
teks tegeleda näituste ja üri-
tuste korraldamise ning lastele 
mõeldud haridusprogrammi-
dega. Vabal ajal püüab ta või-
malikult palju olla koos oma 
perega. Kinos või kontserdil 
käimine on mõnusad ajaveet-
mise viisid, kuid kunstiga on 
nii, et seda vajab ta nagu õhku. 
Igasugu sportlikud tegevused, 
eriti rulluiskudega sõitmine ja 
ujumine kuuluvad samuti tema 
elustiili juurde.

Administraator Raivo 
Piirsalu

Raivo on Vabaõhumuuseu-
mi administraator juba 1996. 
aasta kevadest, sattus ta siia 
töökuulutuse kaudu. Põlise 
muhulasena oli varem mõnel 
määral ka kalandusega kokku 
puutunud – pool aastat käis ka-
luritega merel kala püüdmas. 
Nüüdseks on Viimsi talle sü-
damelähedaseks saanud. 

Töid on suurel muuseumi 
territooriumil nii palju, et need 
ei lõpe ei suvel ega talvel. Pea-
le selle teab Raivo pajatada nii 
Kingu talu tegemiste kui ka 

kalapüüdmise kohta igasugu 
lugusid. Kui vahel on mõni 
vaba hetk, siis ta heameelega 
kas loeb näiteks maavälisest 
elust või lahendab ristsõnu. Ta 
on tegelenud ka tehnikaga (au-
tod, mootorrattad). Iseloomult 
on Raivo suhtleja ja kuna siin 
kandis elab palju inimesi, teeb 
ta nendega meeleldi juttu.

Raamatupidaja Anneli 
Kaubi

Anneli on olnud muuseumi 
raamatupidaja-administraator 
pool aastat. Pikka aega oma 
kodukontoris raamatupida-
mist teinuna oli tore tulla tööle 
muuseumisse. Linnatüdrukuna 
pole tal merenduse ja kalandu-
sega kuigi suurt kokkupuudet, 
kuid lapsepõlve suved veetis 
kas Keila-Joa suvilas (kus isa 
kohalikelt kaluritelt ostetud 
kala suitsutas) või iga-aasta-
sel pikal puhkusel Dagestanis 
(Kaspia mere ääres). Tänu sel-
lele on tal suur huvi reisimise 
ja matkamise vastu. Oma pere 
ja lastega käib Anneli sporti-
mas ja kultuurilise külje pealt 
külastavad nad tihti kontserte, 
käivad kinos ja näitustel. 

Perenaine Koidu Perling
Koidu on muuseumi pe-

renaisena tegutsenud alates 
2004. aastast. Sattus siia Ala-
ri kaudu, kes käis ta kodus 
vanavara kogumas. Siis tuli 
jutuks Koidu pensionilejäämi-
ne ja soov leida poole koha-
ga töökoht. Kuna Koidu elab 
muuseumist üle tee, sobis ta 
siia majja hästi ja talle endale 
meeldib ka – käib siis, kui teda 
vajatakse, ja sätib tööd oma 
muude tegemiste kõrvalt. 

Muidu elab Koidu enda 
sõnul täitsa tavalist aktiivse 
pensionäri elu. See tähendab, 
et vaba aega justkui ei olegi – 
hoiab lapselapsi ja hoolitseb 
suure aia eest. Aga kui tões-
ti natuke oma aega jääb, siis 
on ta suur kinofänn ja vaatab 
heameelega igasuguseid filme, 
loeb ka palju raamatuid, eriti 
huvitab teda ajalugu.

Perenaine Luule Kullamaa
Ühel päeval sõitis ta muu-

seumist rattaga mööda ja tek-
kis mõte ennast tööle pakkuda. 
Luule on suvehooajal vabaõhu-
muuseumi rehielamu perenaine 
ja muuseumipoe müüja. Samas, 
kui toimusid muuseumipäevad 
kohalike koolide lastele, oli 
Luule, põll ees, Kingu talu köö-
gis, praadis kala ja rääkis laste-
ga juttu. 

Vabal ajal tegeleb meelsasti 
kepikõnniga, sõidab jalgratta-
ga, talvel meeldib suusatamas 
käia. Sealjuures on ka julge 
meres ujuja – alates maikuust 
kuni oktoobrini välja.

Perenaine Liidia Hõbesalu
Liidia on suvehooajal Kin-

gu talu perenaine, sattus siia en-
dale sobivat tööd otsides. Nüüd 
aga naudib talutöid väga, hoo-
litseb majaümbruse korrashoiu 
eest. Vahel tuleb ette, et räägib 
külastajatega talu lugudest ja 
tegemistest. Viimsi piirkonna 
ja merendusega ta otsest seos ei 
oma, kuid armastab väga merd 
ja selle lähedust. 

Tegijad
Musikaalse inimesena 

meeldib Liidiale vabal ajal 
laule kirjutada ja kitarri män-
gida. Vahel teeb ka tervise-
sporti, ujub ja teeb kepikõndi. 
Armastab aias nokitseda ja 
aeg-ajalt reisida.

Teadur-kuraator Külvi 
Kuusk

Külvi on teadur-kuraator, 
kelle ülesanne on tunda ja 
uurida rannarahva ajalugu ja 
kultuuri ning töötada selle ni-
mel, et muuseum oleks oma 
valdkonna kompetentsikeskus. 
Merenduse ja rannaeluga tal 
põliseid kokkupuuteid ei ole, 
kuid on sadamalinna Tallinna 
kodanik ja pärit Viimsi naaber-
külast, mida muinasajal nime-
tati Lalle rannakülaks. Kirglik 
Eesti mereriigi patrioot on te-
mast saanud just pärast 2006. 
aastat, mil ta tuli muuseumisse 
tööle. 

Hulk aega töötas ta nelja 
lapse emana ja nüüd püüab 
Rootsi-Kallavere külas va-
naisa talus majapidamist vee 
peal hoida ning koos naabrite-
ga oma küla elamisväärsemaks 
paigaks teha. Töötab kaasa 
ühes Tallinna kõrge torniga 
kirikus ja natuke käib ka koo-
lis. Üks saladus on Külvil ka: 
tahab kõike, mida teeb, teha 
koos Jumalaga – ikka sellega, 
kelle nime kirjutatakse suure 
tähega.  

Viimsi Vabaõhu-
muuseum 
Rohuneeme tee 53/
Muuseumi tee 1
Pringi küla, Viimsi vald

Rannarahva Muuseum
nurme tee 3
Pringi küla, Viimsi vald

Pakume suurepäraseid võimalusi miljööväärtuslikus keskkonnas nii 
suurtele kui väikestele seltskondadele koolituste, nõu-
pidamiste, perekondlike tähtpäevade ja paljude muude sündmuste 
läbiviimiseks.

Aitame ürituste korraldamisel ja programmi koostamisel ning toit-
lustamisel.

Tellimused:
Eha-Kai Mesipuu / Turundusjuht
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
telefon 6066931 ja 5100281
www.rannarahvamuuseum.ee

Kauneid ja meeldejäävaid elamusi soovides
SA Rannarahva Muuseum



4. juuni 2010  11

Viimsi valla kultuurikalender
4.–24. juuni

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
“Punaarmee monumendid 
Lääne-Virumaal“
näituse koostaja Heiki Koov
Avatud K–L k 11–18, 
giid tel 621 7410, 51 02 822
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

näitus ”naissaar. Saatused”
näitus “Endel Saarepuu 
puuskulptuurid ja pliiatsijoonis-
tused“ avatud 5. juunini
Tauno Kangro isikunäitus 
avatud alates 9. juunist 
Fotonäitus “Rannarahva pildi-
album enne 1940”
Püsiekspositsioon “Muinasajas 
piki rannajoont”
Püsiekspositsioon “Rannarahva 
elu-olu”
Muuseum avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

näitus “Lüpsikuga ummikusse“
näitus “Kingu talu. Tõsilood ja 
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Muuseum ja näitused avatud 
K–P k 12–17
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-
olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “naissaare 
militaarlugu“
Muuseum avatud aasta-
ringselt 24h
naissaare Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Vallamajas

Kuni 8. juunini
Silvi Lepparu maalide ja 
monotüüpiate näitus
Kuni 30. septembrini
Kirik avatud teeliste kirikuna 
T ja n k 10–18 ja P k 10–13
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti k 10–14
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 30. juuni
Oma silm on kuningas 
(lugemist huvitavatest vaata-
misväärsustest)
Lastele: Mõnusat suvelugemist
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. juuni
Raamatunäitus “Sport ja tervis”
Prangli Raamatukogus

4. juuni
Kooli lõpuaktused
K 9  ii–iii klass 
Karulaugu Õppehoones
K 10  i ja iV klass
K 11 V, Vi ja Vii klass
K 12 Viii, X ja Xi klass
Viimsi Koolis

4. juuni 
näituse “Saagu valgus” 
avamine
Pranglisaarte Muuseumis

4. juuni k 18
Reede õhtu ratastel
Kogunemine Randvere noorte-
keskuses

5. juuni k 17 
Oma teater etendusega 
“Kohvioad”
Piletihind  50 krooni
Piletid müügil kohapeal
Prangli Rahvamajas 

5. juuni k 21
Seelikukütid
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

6. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

6. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
Randvere kirikus

7. juuni
Mudilaskooride festival
Viimsi Koolis

7. juuni k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine ja info: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

7.–11. juuni k 10–17
noortekeskuse linnalaagrid
Osavõtumaks 500 krooni
Registreerimine ja info: 
viimsinoortekeskus@gmail.com
noortele vanuses 7–9 aastat
Viimsi noortekeskuses
noortele vanuses 10–12 aastat
Randvere noortekeskuses

7.–11. juuni k 9–17
OMAtsirkuse linnalaager
Lastele vanuses 10–14 aastat
info: www.omatsirkus.ee, 
tel. 51 52 159 Heidi Kann,
laager@omatsirkus.ee
Viimsi Kooli akrobaatikasaalis

7.–30. juuni k 9–13
Viimsi Õpilasmaleva i vahetus
(23.–27. juuni tööd ei toimu)
info: tel 60 66 853 Anne Talvari
Viimsi poolsaarel

9. juuni k 19–20.30
Aerobike.ee maantee tempo-
sõidu võistlused
Korraldaja: MTÜ Aerobike 
Cycling Agency
Marsruut: Randvere tee – Lubja 
tee – Leppneeme tee

9. juuni – 10. juuli
Tauno Kangro isikunäitus
Rannarahva Muuseumis

10. juuni k 18
Mahekosmeetika valmistamise 

õpituba algajatele
Eelregistreerimine ja info: 
tel 6011717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

10. juuni k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

11. juuni k 11–15
Viimsi Kunstikool on avatud 
tutvumiseks kõikidele 
huvilistele 
Võimalus joonistada, maalida, 
voolida
www.viimsiart.edu.ee
Viimsi Kunstikoolis (Madise 
tee 2)

11.–13. juuni
Diesel Service Viimsi lahtised 
karikavõistlused purjelaua-
sõidus
Pirita surfikeskuses

11. juuni – 11. juuli
Jalgpalli MM kolmel ekraanil: 
2=3
Vaata rohkem infot: 
www.hotellathena.ee
Hotellis Athena

13. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
Randvere kirikus

14.–18. juuni k 10–17
noortekeskuse linnalaagrid
Osavõtumaks 500 krooni
Registreerimine ja info: 
viimsinoortekeskus@gmail.com
noortele vanuses 10–12 aastat
Viimsi noortekeskuses
noortele vanuses 7–9 aastat
Randvere noortekeskuses

14. ja 15.  juuni k 18
Seminar “Keskkonnasõbralik 
aiapidamine”
Eelregistreerimine ja info: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

16. juuni k 18
Seminar “Leedopäeva 
tähistamine pärimuskultuuris”
Eelregistreerimine ja info 
tel 601 1717 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

17. juuni k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

18. juuni k 16
Põhikooli lõpetajate aktus
Püünsi Koolis

18. juuni k 21
Esineb Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

19. juuni k 10–15
Rannarahva täika: Potid, 

pannid ja portselan
Viimsi Vabaõhumuuseumis

19. juuni k 14
Põhikooli lõpetajate aktus
Viimsi Koolis

19. juuni k 19
Suvehooaja avamine – 
Simman Untsakatega
Pilet 100 krooni
Rannarahva Muuseumi õuel

19. juuni 
Muuseumi 1. sünnipäev
Päev täis üllatusi!
Pranglisaarte Muuseumis

19. juuni k 21
Prangli Pralle
Tantsuõhtu ansambli saatel
Korraldab Prangli Turismiühistu
Prangli sadama võrgukuuris

19.–20. juuni k 12–23
Tasuta sissepääsuga festival 
“Vanade Bändide Kokkutulek”
Kahe päeva jooksul esineb 20 
tuntud ansamblit üle Eesti
Viimsi Mõisapargis, Viimsi 
Peokeskuse ees

20. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20.  juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. juuni k 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

20. juuni k 14
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis

22. juuni k 18
Lubja küla Jaanituli
Esinevad taidlejad, elav 
muusika, töötab puhvet
Lubja külas

22. juuni k 19
Kelvingi küla Jaanituli
Tantsuks mängib ansambel 
Felixbänd
Kelvingi külas

22. juuni k 21
Jaanipidu koos Wismari 
poistega
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

23. juuni k 14–19
Randvere küla Jaanipäev 
Üritused peredele ja lastele
Esineb Randvere Segakoor
Randvere külas (Kibuvitsa tee 1)

23. juuni k 18
Tammneeme küla Jaanipäev
Tammneeme küla Mereääre 
tee ürituste väljakul

23. juuni k 18
Jaanituli Viimsi Mõisapargis 
Sissepääs tasuta!
Esineb ansambel Wallavanem
noortele jaanidisko
Viimsi Peokeskuse ees ja 
suures saalis

23. juuni k 19
Rannarahva Jaaniõhtu 
Tantsuks mängib ansambel 
Kihnu Poisid
Rahvalikud mängud ja 
võistlused, õnneloos
Pilet 75/100/200 krooni, 
soodushinnaga piletid juba 
eelmüügis!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. juuni k 22
Jaanipidu Ülesaarel
Tantsuks mängib ansambel 
Alaska
Üritus on kõigile tasuta
Prangli saarel, Ülesaare 
kiigeplatsil

24. juuni k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. juuni k 18
“Kindral Laidoneri memoriaal 
2010“ avamine
Vanasõidukite Suursõit trassil 
Viimsi – Laitse – Haapsalu – 
Pärnu (24.–26. juuni) 
Eesti Sõjamuuseumi ees

info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Tere tulemast!
l Liis Jürimäel ja Raigo Pantalonil sündis 25. aprillil poeg 
Ralf.
l Alina ja Konstantin Kotivnenkol sündis 28. aprillil poeg 
Kevin.
l Katrin Kalmeril ja Tarvo Mölderil sündis 29. aprillil poeg 
Tim Ringo.
l Tuuli Semevskyl ja Taavi Einastel sündis 1. mail tütar 
Olivia Mai.
l Janne Muugal ja Peeter Eltmaal sündis 1. mail tütar Emma.
l Lusine Allahverdjanil sündis 1. mail poeg Arman.
l Kerti-Kadi Järvikul ja Ardo Pajuril sündisid 3. mail 
kaksikud Johan ja Emma-Luisa.
l Saale ja indrek Kaingil sündisid 5. mail kaksikud Ludvig 
ja Bruno.
l Liina ja Jaanus Mugul sündis 5. mail tütar Roosi.
l Õrne Suurel ja Kaido nahkuril sündis 7. mail tütar Laura.
l Riina ja Anti Laivil sündis 8. mail tütar Kirke.
l natalja ja Dmitri Karrol sündis 8. mail tütar Anita.
l Katrin Kruusil ja Raido Leppikul sündis 9. mail poeg Rihard.
l Anu ja Marek Soisil sündis 10. mail poeg Pärtel.
l Ilara Uteshkaliyeval ja Valeri Jelizarovil sündis 11. mail 
poeg Zan.
l Elen Kööpil ja Ken Juksil sündis 15. mail poeg Jasper.
l Maria Lomaeval ja Janis Toomlal sündis 19. mail poeg 
Allan.
l Kristiina Vollratil ja Margus Hakil sündis 19. mail poeg 
Rasmus.
l Kadrin Malmil ja Margus Hallimäel sündis 21. mail tütar 
Elisabeth.
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v
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Piilupesa lastel on 
jälle mänguväljak
Kui kolisime Piilupesa Lasteaia lastega Kaluri 
teelt ümber Hundi ja Astri teele, siis olime 
kahjuks sunnitud maha jätma oma väga armas-
tatud suure mänguväljaku. 

Täna aga saame olla 
jälle rõõmsad, sest oma 
mänguväljak on olemas nii 
Astri tee kui ka Hundi tee 
lastel. Mänguväljak ise on 
uus, aga sisustatud meile 
tuttavate atraktsioonidega 
vanast lasteaiast.

25. mail külastas rõõm-
sameelne Hunt Kriimsilm 
kõiki Piilupesa rühmi Hundi 
teel. Hunt uuris laste käest, 
kas nad juba teavad, milline 
nende uus mänguväljak väl-
ja näeb ja mida põnevat neil 
on plaanis kohe mänguväl-

jakul tegema hakata. Hunt jagas kõigile lastele mänguväl-
jaku avaja käepaelad.

Laste esimesed muljed natuke uuest ja natuke vanast 
mänguväljakust: 

“Mänguväljakul on lahe, seal võib isegi 50–150 minu-
tit olla,” – Oliver Edward. 

“Meeldib liivakastis kokata,” – Berit. 
“Sain lõpuks ometi liiva peal oma laevaga sõita,” – Artur.
“Ma kiikusin hästi kaua, kohe niikaua, kuni hakkasi-

me ära minema,” – Oskar. 
“Mulle meeldis kiikuda, ronida, leidsin sealt tuttava 

lapse Bertu, kellega kaua aega koos mängisin,” – Lisette. 
“Minule meeldib kiikuda ja ronida, liivalosse ka ehita-

da, nägin oma õde ka,” – Sofia. 
“Oh, kui lahe. Kollase rühma lapsed ei taha kuidagi 

koju minna, tahavad muudkui mängida, vanemad peavad 
ootama lapsi, kuni rühm kinni pannakse.” – “Kõik on väga 
rahul, et mänguplats on valmis,” Kollase rühma õpetajad.

Viimsi Lasteaiad, Piilupesa maja lapsed, õpetajad ja 
juhtkond ütleb aitäh Viimsi Vallavalitsusele, kes võimal-
das rajada Hundi teele uue ja suure mänguväljaku, ning 
Viimsi haldusele, kes kiirelt meie atraktsioonid paigaldas 
vastvalminud mänguväljakule!

Margery Lilienthal 
koos Piilupesa lastega

Emadepäev 
Pranglil
9. mail toimus Prangli saarel emadepäeva tähis-
tamine veidi teisiti, kui tavapäraselt on olnud.

Seekord oli kutsutud esinema “Eesti otsib superstaari” 
esimese hooaja saatest tuntust kogunud Raimondo Laikre, 
keda saatis süntesaatoril Tõnu Laikre.

Muusiku saarele toimetamine osutus algselt plaanitust 
keerulisemaks. Kuna ilmaolud kevadisel merel on väga 
ettearvamatud, oli esineja saarele saamine viimaste tun-
dideni küsimärgi all, sest merd kattis tol hommikul paks 
udu. Probleemi lahendas Lembit Tammsaar, kes isiklikult 
oma paadiga esineja läbi udu saarele toimetas.

Pärast Raimondo Laikre esinemist astusid üles Prangli 
Põhikooli õpilased Iko Marani näidendiga “Kellukestepi-
du”, kus näitlejateks olid Maria Muljar, Matti Lind, Maar-
ja Kahro ja lavastajaks õpetaja ning näiteringi juhendaja 
Maime Linholm. 

Seejärel esinesid Maile Kahro ja Inge Tann, keda ju-
hendas lauluringi juhendaja Luigi Õunapuu.

Kui kõik olid esinenud, jagati kohaletulnud emadele 
lilleõis ja asuti ühiselt kooki sööma.

Lõpetuseks täname Raimondo ja Tõnu Laikret, kes 
nõustusid väga karmides oludes Prangli saarele esinema 
tulema, Prangli Saarte Külaühingu esimeest Lembit Tamm-
saart, kes esinejad läbi udu oma paadiga saarele toimetas, 
ning Prangli Põhikooli õpetajaid ja õpilasi, kelle algatusel 
valmistati kenad emadepäeva reklaamkuulutused.

Carmen Ott 
Prangli Rahvamaja

Piiluepsa laste uus mängu-
väljak Hundi teel. Foto Mirje 
Järv

Mesilasema Maaja saatis 
Randvere Lasteaia 
“Mesilaspere“ esimesele 
korjelennule.

21. mail oli Randvere Laste-
aed rõõmsat sigimist-sagimist 
täis. Õppeaasta lõpp oli kuidagi 
järsku kätte jõudnud ja ees veel 
viimane suur ühine ettevõtmi-
ne: maastikumäng “Maal, õhus, 
vees, tahan kõike teada ja oma 
tarkuseterade aabitsat luua”.

Maastikumängule oli kut-
sutud kogu lasteaiapere: lap-
sed, vanemad, personal. Tar-
kuseterad, mis aasta jooksul 
kogutud, oli ju vaja üheskoos 
üle vaadata. Randvere Las-
teaia aasta teemast lähtuvalt 
koguti sel õppeaastal põneva-
maid tarkuseteri kõigest sel-
lest, mis toimub maal, õhus ja 
vees ja seal toimub tõesti palju 
põnevat. 

Kuigi septembris oli va-
nem rühm ka õppekäigul käi-
nud Tallinna Lennujaamas, 
kus tutvuti “raudsete tiivulis-
tega”, siis selle suvise reede 
õhtuks oli Randvere Lasteaia 
pere juurde lennanud mesilas-
ema Maaja, kes “katsus laste ja 
vanemate teadmisi” eelkõige 
looduses toimuvast. Mesilas-
ema arvas, et Randvere Las-
teaia kõigi kuue rühma lapsed 
on piisavalt tugevaks saanud, 
et võivad küll “tarust“ välja 
lennata oma esimesele kor-
jelennule. Kuigi noored töö-
mesilased tavaliselt töötavad 
vaid tarus, tegi Maaja seekord 
otsuse, et tuleks minna uurima 
ka väiksematel (Kalamaimu-
del, Vesikiilide ja Liivaterade 
rühma lastel) tarkuseterasid 

Lasteaed maastikumängul

eelkõige pesast kaugemale. 
Pealegi olid “noortele tööme-
silastele” nõu ja jõuga abiks 
“ammed” (lapsevanemad). 

Ükski hea mesilasema ei 
saada oma kasvandikke tühja 
kõhuga lennule, nii pakkus ka 
Maaja kõigile enne teeleasumist 
lusikatäie maitsvat moosi, mis 
jõudu ja energiat annab. Seejä-
rel jagati tarru jäävate “leskede” 
poolt lennule suunduvatele kätte 
matkakaardid: noortele tööme-
silastele mereäärse, kolmele 
vanemale rühmale Tädu loodus-
õppe rajal orienteerumiseks 
kaardid. Koos arutati veel läbi 
reeglid, mis looduses elavatele 
sõpradele külla minnes tuleb 
meeles pidada. Mesilasema pa-

lus oma töömesilastel metsarajal 
teisi sõpru putukaid tervitada ja 
eriti suurt sipelgaperet Tädu si-
pelgapesas. 

Siis läks suur sumin lahti 
ja pered koos lastega asusid 
teele. Matkarajal ootas neid 
ees kuus vaatluspunkti, kus 
oli vaja lahendada ülesandeid, 
mis vajasid teadmisi loodu-
sest, aga eelkõige ikka maa, 
vee ja õhu temaatikas. Nii 
nagu on lapsed erinevas vanu-
seastmes, jagunesid ka ülesan-
ded raskusastmete järgi, aga 
tundus, et nuputamist jagus ka 
päris suurtele piisavalt, ka va-
nemad said oma ammu õpitud 
teadmisi korrata ja oma lastele 
eeskujuks olla.

Maastikumängu viimane 
punkt oli jälle lasteaiahoov, kus 
ootas Maaja ees “aardekasti-
ga”. Iga matkaraja läbinud pe-
ret autasustati magnetmärgiga, 
kus ilusasti 2009/2010 õppe-
aasta teema peal. Mesilasema 
Maaja tõdes, et lapsed on palju 
õppinud ja ka nende “ammed” 
väga tublid olnud ning kutsus 
kõiki ühise piknikulaua taha. 
Suurel tordil süüdati küünlad 
ja “isamesilased” tegid grilli-
dele tuled alla. 

Õhtu kujunes väga tore-
daks. Mesilasema Maaaja tänas 
kõiki tublisid vanemaid, kes 
lasteaiapere tegemistele sel aas-
tal eriti innukalt kaasa aidanud, 
tänukirjaga. Eriti rõõmsaks tegi 
kõiki 6. mail talgutel vanema-
te kaasabil loodud taimekastid 
hoovialal, kuuse- ja lehiseheki 
istutamine (65 istikut), mille 
annetamise eest ollakse tänu-
likud Jaan Kuningale, ja veel 
paljude toredate puude, põõsas-
te eest, mis lasteaia hoovi hoo-
pis hubasemaks muudavad. 

Mesilaspere oli piisa-
va suurusega ja ühtne, seega 
“pereheitmist” veel sel õhtul 
ei toimunud, kuigi vaikselt 
juba “sumistati”, et see toimub 
järgmisel neljapäeval, kui Me-
ritähtede rühm lasteaiaperega 
hüvasti jätab, sest ees ootab 
juba suuremad väljakutsed tar-
kuseterade kogumiseks pak-
kuv lend, seekord juba koolis.

Randvere lasteaiapere nimel
Reeli Simanson

Viimsi Lasteaiad juhataja 
asetäitja

Pargi ja Randvere Laste-
aedade lapsed käisid 
Keilas loodust õppimas.

6. mai hommikul pakiti mat-
kakott nii Pargi kahes kui ka 
Randvere lõpetajate rühmas. 
Buss sõitis ette ja teekond võis 
alata Keila Miki Lasteaia pere-
le külla. 

Kohale jõudes ootas meid 
juba hoovis kogu sealne las-
teaiapere muusika ja tantsuga. 
Peale tervitussõnu tantsiti õues 
mõned ühistantsud ja saadi 
omavahel sõpradeks. Miki 
Lasteaia pere imetles Viimsi 
suuri ja tublisid lapsi. 

Olles mõlemad tervist 
edendavad lasteaiad (Keila 
Miki Lasteaed ja Viimsi Las-
teaiad), tunti Keila poolt huvi, 
mida Viimsis lastele süüa an-
takse, et lapsed juba nii koo-
lilapselikult suured välja näe-
vad. Külakostiks pakuti meile 
igaks juhuks tervislikke suu-
pisteid: juurvilju tipikastme-
ga, musta leiba, õpetajad said 
ka kohvilaua ja koogi juures 
omavahelisi kogemusi jagada. 
Lastele viis Miki loodusõpeta-

Lapsed käisid Keilas
ja Kaja Korelev Miki Lasteaia 
“hiirekese loodusõpperajal“ 
läbi loodusmatka, kus sai uuri-
da küll putukaid, linde, kivisid, 
uurida, mis asi on kompost ja 
kes seal veel elavad. 

Miki loodusõpperada on 
rajatud 2005. aastal KIKi pro-
jekti toel, töölehed loodusra-
jal lastepäraste ülesannetega 
on avalikult kättesaadavad ka 
lasteaia kodulehel www.miki-
lasteaed.ee. Kui satute perega 
Keila kanti, tasuks endale välja 
printida ja siis saate ka ise juba 
osa loodusharidusest Miki 
Lasteaia ja Keila keskpargi 
territooriumile jääval loodus-
õpperajal. 

Sel ajal, kui lapsed loodust 
uurisid, said Pargi ja Randve-
re Lasteaedadest kaasa tulnud 
personaliliikmed Miki Laste-
aia kunstikambris kätt proovi-
da klaasikunstis kunstiõpetaja 
ja kunstniku Sirje Rannametsa 
juhendamisel. Üheskoos uuriti 
ka Miki Lasteaia laste ja per-
sonali kunstitöid, millest veel 
saalis lasteaia kunstikambri 
10. aastapäevale pühendatud 
näitus üleval oli. Lastega te-

geles õuealal samal ajal loo-
dusõpetaja ja juhataja asetäitja 
Reeli. 

Pärast kahetunnist põne-
vat tegutsemist suunduti jälle 
bussi ja sõit läks edasi Kei-
la-Joale. Joa pargis võtsime 
kõigepealt oma kaasavõetud 
moonakotid lahti. Nii tore oli 
end linnulaulu ja kose kohina 
saatel hommikul tublide koka-
tädide küpsetatud viineripiru-
katega turgutada. 

Keila juga oli veel täis-
võimsuses, aga tundus, et 
lastele meeldis kõige rohkem 
rippsildadel käimine, mis oli 
korraga veidi hirmus, aga sa-
mas nii põnev. 

Kui tagasisiteel sai laste-
le pakutud võimalust bussini 
minna mööda teist teerada, siis 
lapsed tahtsid korrata rippsil-
dade teed. Oli kaunis kevad-
päev, mis tegi meeled rõõm-
saks ja viis mõtted kaunile ees 
ootavale suvele, viimasele su-
vele enne kooli.

Reeli Simanson
Pargi ja Randvere Lasteaia 

õppejuht

Põnev maastikumäng.

Põnnipesa lastehoiu uus
SÕIMERÜHM

alustab augustist 2010
10. juunil kell 18.00 

ootame kõiki uusi lapsi ja 
lapsevanemaid 

AVATUD USTE 
PÄEVALE

Kaluri tee 5, Haabneeme 
Registreerimine:  
56 656 665 või 
pesa@pesa.ee
www.pesa.ee

Viimsi Kunstikool
on avatud tutvumiseks 
kõikidele huvilistele
11. juunil kell 11–15.00
VÕIMALUS JOONISTADA, 
MAALIDA, VOOLIDA

Viimsi Kunstikool
Madise tee 2
Miiduranna küla
www.viimsiart.edu.ee
e-post kool@viimsiart.edu.ee
Tel 50 10 472



Jaanus Mugu 
kaitses tiitlit
Jaanus Mugu on Harjumaa 2010. aasta meister 
jooksva metssea harjutuse laskmises.

Viimsi elanik ja Kaitseliidu 
laskurklubi MäLK sportlane 
Jaanus Mugu (1973) kaitses 
ka tänavu oma meistritiitlit 
Harju maakonna meistri-
võistlustel jooksva metssea 
laskeharjutuses. Võistlu-
sed toimusid 22. ja 23. mail 
Männiku lasketiirus.

Harjumaa meistrivõist-
lustel, mis on Eesti Laskur-
liidu karikavõistluste eta-
piks, saavutas Jaanus Mugu 
545 silmaga esikoha. Teiseks 
tuli Viljar Noor Sakust (544 
silma) ja kolmandaks Arles 
Taal Viimsist (534 silma).

Jooksva metssea (optikaga väikesekaliibriline sport-
püss, distants 50 m) ja liikuva märgi (optikaga sport-
õhupüss, distants 10 m) laskmist on harrastatud Männiku 
lasketiirus juba mitukümmend aastat ning sealt on välja 
kasvanud laskesportlasi, kellele kuuluvad mitmed Eesti 
rekordid.

VT
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Spordiüritustest tulemas
8. juuni TV 10 OLÜMPiASTARTi mitmevõistluse Harjumaa Fi-
nAAL / Kose / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

9. juuni 19.00 Filter temposõidu karikasarja iii etapp RATTA-
SÕIDUS / Haabneeme / Korraldaja: Aerobike Cycling Agency

11.–13. juuni Diesel Service Viimsi lahtised karikavõistlused 
PURJELAUASÕiDUS / Pirita / Korraldaja: Hawaii Expressi Pur-
jelauakool

12. juuni 11.00 Harjumaa meistrivõistlused ning noorte A- 
ja B-vanuseklassi meistrivõistlused KERGEJÕUSTiKUS / Kose / 
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Tennises on 
välihooaeg avatud
Püünsi Kooli tenniseväljakutel peeti hooaja ava-
võistlus 15. mail, Viimsi mõisaplatsi tehismurul 
selgitati igamehe paarismängus parimad 
22. mail. 

Viimsi väljakutel peakohtu-
niku ametis olnud Alo Ojas-
salu Tenniseklubi treener 
Kristjan Pakk sai täisealis-
test tennisesõpradest kokku 
7 paari ja tellis kohale ka 
väga mõnusa ilma. Kuna 
igamehe paarismängus moo-
dustatakse paarid põhimõttel 
pingerea esimene+viimane, 
teine+eelviimane jne, olid 
mängud ühtlase tasemega ja 
põnevad.

Võitjateks tulid Margit Laksberg ja Ardi Paul, teise 
koha karikad said kätte Karol Lindvere ja Imre Saat, kol-
manda auhinnalise koha said Katrin Kuura ja Arvo Saat.

Tänusõnad läbiviijatele! 
Tiia Tamm

sporditöö koordinaator

Taga (vasakult) seisavad Kalle Aleksius, Jana Aleksius, Veiko 
Anvelt, hõbedase autasu võitnud Imre Saat, peakohtunik 
Kristjan Pakk, võitjad Margit Laksberg ja Ardi Paul, Kätlin 
Jensen, Jaanus Paas. Kükitavad (vasakult) Arvo Saat (III koht) 
ja teise koha võitnud Karol Lindvere. Ees maas reketi kõrval 
Rainer Pärt. 

Vasakul teise koha karikaga 
Imre Saat ja Karol Lindvere, 
keskel peakohtunik Kristjan 
Pakk, paremal võitjad – 
Margit Laksberg ja Ardi 
Paul. Fotod Tiina Saat

Viimsi Lasteaiad kuulu-
vad tervist edendavate 
lasteaedade võrgustikku. 
Lasteaiaõpetajatel lasub 
suur vastutus olla väikese 
inimese väärtuste vormi-
jaks. Eriti oluline on lapse 
mõjutamine ja innusta-
mine isikliku eeskujuga. 
Seda, kui innukalt võib 
suhtuda isikliku eeskuju 
näitamisse, tõestasid 
Viimsi lasteaednikud 
22. mail toimunud SEB 
Maijooksul. 

Kui mitmekülgse spordiinime-
sena tuntud Kristina hakkas 
rahvast maijooksule agitee-
rima, vaidlesid paljud vastu: 
“No mis sportlane nüüd mina 
olen...”. Veenmisoskust Kris-
tinal aga jätkus. Igaühe jaoks 
oli tal toetavaid sõnu varuks. 
Lõpuks koguneski jooksu-
päeva hommikul lauluväljaku 
tuletorni juurde 70 töötajat 
kuuest munitsipaallasteaiast. 
Tulid õpetajad ja õpetajaabid, 
muusika- ja liikumisõpetajad, 
logopeed ja tervishoiutöötaja, 

SEB Maijooksul osales 
70 Viimsi lasteaednikku

kokad ja koristajad ning lõvi-
osa juhtkonnastki. 

Enamus seltskonda suun-
dus reipal sammul kepikõnnile, 
aga leidus ka mitmeid noori ja 
hakkajaid jookuharrastajaid. 
Tihedalt külg-külje kõrval oo-
dati stardipauku. 

Esimestel meetritel toimus 
liikumine tihedas grupis. Just 
nagu pingviinid, kes üksteist 
külmal ajal toetavad ja nügi-
vad, aidates nii kaaslastel raske 

aeg üle elada. Nõnda tundsid ka 
üheksa tuhat naist ühtsust ning 
samas suunas liikumise tunnet. 
Tore on mõelda, et kogu oma 
individuaalsuse juures on nai-
sed siiski nii sarnased: nii tuge-
vad ja visad ja edasipüüdlikud. 

Kepikõndijate ridades 
möödus seitse kilomeetrit nai-
selikult lobisedes. Kilomeetrid 
lausa lendasid jalgade all, päi-
ke soojendas mõnusalt ja fini-
šisse jõudes oli kahju, et peab-

ki juba lõpetama. Hea meelega 
oleks õhtuni kõndinud. Jõud-
nud mõnda ilusasse kohta ja 
puhanud siis koos sõpradega. 

Viimsi naistel nii just läkski, 
nagu unistustes. Kui jooks joos-
tud või kõnd kõnnitud, koguneti 
bussidesse ning suunduti loo-
duslikult kaunisse paika Raud-
sillale lasteaia suvepäevi tähis-
tama. Seal oli ootamas tohutu 
pajatäis oivalist kuuma suppi. 
Pärast energiakaotust maitses 
supp hästi ning andis jõudu poo-
le ööni kestvaks tantsuralliks. 

Õhtu meeleolukama osa 
moodustas Eurovisiooni laulu-
võistus. Siin hiilgasid lasteaed-
nikud täpselt samamoodi nagu 
hommikul maijooksul. Etteas-
ted olid stiilsed ja humoorikad. 
Kuna lapsedki teavad, et naer 
on terviseks, siis läks seegi 
üritus terviseedenduse tähe all. 
On ikka vaprad meie lasteaed-
nikud, kõnnivad, jooksevad, 
siis laulavad ja lõpuks jaksa-
vad veel poole hommikuni 
tantsida. Eks tehke järele!

Reet Varik

Karulaugu rahvas maijooksul. Foto Irena Hamburg

2009. aasta Harjumaa 
meistrivõistluste autasusta-
mine. Jaanus Mugu vasakult 
teine (kaks medalit).

Pühapäeval, 16. mail 
Viimsi Kooli spordisaalis 
peetud korvpallitur-
niiri 3:3 võitis võistkond 
Baywatch Forever koos-
seisus Martin Toomas, 
Siim Needrit, Ahti 
Roostalu ja Meelis Teär. 

Kokku osales turniiril 22 
võistkonda, kes alustasid män-
ge kuues alagrupis, millele 
järgnes põnev play-off turniir.

Punastes pükstes ja val-
getes maikades mänginud 
Baywatchi võistkond pidi pa-
remust tunnistama vaid ala-
grupi esimeses mängus võist-
konna Maikellukesed (Martin 
Arula, Priit Tammekänd, Rei-
go Kimmel ja Ragnar Lei-
mann) vastu, kuid edasistes 
play-off kohtumistes võideti 
kõik järgnevad kohtumised.

Baywatch Forever võitis korvpalliturniiri

Hea etteaste tegi ka 3-liik-
meline Ei, Emotsioon võist-
kond (Erik Luts, Mikro Kiison, 
Imre Rõõs), kes poolfinaali  
viimase sekundi kolmeste ja 

Punastes pükstes on võidukas Baywatchi võistkond. 

lisaaja vabavisetega jõudis lõ-
puks finaali, kuid pidi leppima 
siiski II kohaga.

III–IV koha kohtumises sai 
võistkond Sportland (Mario 

Polusk, Raido Ringmets, And-
res Lehesalu) jagu võistkon-
nast Anneli. 

Viimsi 3:3 turniir on tradit-
siooniline suvist üle-eestilist 
tänavakorvpallisarja sissejuha-
tav turniir, kus mitmed suvised 
rivaalid peavad “kontrollmän-
ge”. 

22 meeste võistkonda on 
turniiri osavõtjate rekord. Eel-
nevatel aastatel on turniir toi-
munud ka noortele.

Täname kõiki mängijaid ja 
kohtunikke!

Sprite 3on3 tänavakorvpal-
li Eesti meistrivõistlused al-
gasid juba 29. mail Tallinnas, 
Mustakivi Auto parklas.

Viimsi 3:3 Korvpalliturnii-
ri toetasid Viimsi vald, Sport-
land ja tanavakorvpall.ee.

Tanel Einaste

Jalgratturid vallutavad Viimsi
9. juunil peetakse Viimsis Filter temposõidu karikasarja 
III etapp, mis tõenaoliselt saab olema tänavu kõige esin-
duslikum temposõidu võistlus Eestis, kui mitte arvestada 
Eesti meistrivõistlusi. 

Start ja finiš asuvad Viimsi Kooli ees ning võistlusmaa pik-
kuseks on 17 km. Rajale lisab atraktiivust ka suurt kõrguste 
vahet pakkuv Lubja tõus.

Erinevalt riigi meistrivõistlustest on Filter temposõit avatud 
kõigile huvilistele ning osalejate sekka on oodata nii Eesti tip-
pusid kui ka hobiratturid.

Lisaks põhivõistlusele toimub ürituse raames ka tasuta liik-
luskoolitus lastele. Lisainfo: www.aerobike.ee.
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ERAKUULUTUSED

kutsub 10-12aastaseid lapsi osalema linnalaagris

SUVESEIKLUS JÕESAAREL III
14.–17. juunil kell 10-16

14. juuni LOODUSPÄEV
Hall hobune, rohelised aisad?

Õpitakse tundma Keila jõeparki. Saadud teadmised kinnistame seiklusliku maastikumänguga.

15. juuni VÄLJASÕIT RAPLAMAALE
Tutvume Mahtra Talurahvamuuseumi ja selle ümbrusega. 

16. juuni LUGEMISPÄEV
Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga õmmeldud?
Loeme raamatuid, proovime jutte üles kirjutada, joonistada ja meisterdada. 

17. juuni FOTOPÄEV
Olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, vanaks mina jään, silmad minul on, 

aga need ei näe, kõrvad minul on, aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi?
Jagame lastele nippe, kuidas pildistada, mida sealjuures tähele tuleb panna, kuidas jäädvus-

tada liikuvat objekti jne. Saadud teadmisi rakendame ka praktikas.

Osavõtutasu: 300 krooni 

Registreerimine: kuni 10. juunini telefonil 678 1668 või e-posti aadressil muuseum@hmk.
ee.

Registreerida saab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja. Maksmine sularahas Harjumaa 
Muuseumis või arve alusel.

Osalejate arv: max 20 last

Lisainfo: Liisa Põld, liisa.pold@hmk.ee ja Jaanika Jaanits, jaanika.jaanits@hmk.ee 
www.muuseum.harju.ee 

Projekt “Viimsi kaunis kodu”
Fotokonkursi  “Viimsi loodusvaated” tingimused

Konkursi korraldab MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon Koostöös Viimsi Vallavalit-
susega
1. Eesmärk
1.1. Avastada ja tõsta esile Viimsi looduskauneid paiku.
1.2. Suunata osavõtjaid ühistele loodusmatkadele, suurendada emotsionaalset seotust Viimsi val 
 laga.
1.3. Propageerida puhkamise võimalusi Viimsi vallas.
1.4. Tõsta esile Viimsi kauneid kodusid.
2. Tingimused
2.1. Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad, välja arvatud konkursi korraldajad ja zürii liikmed.
2.2. Osavõtuks registreerib võistleja ennast veebikeskkonnas www.veda.ee. 
2.3. Konkursile esitatakse loodusfotosid, mis on pildistatud Viimsi valla territooriumil. Fotol võib  
 olla ka arhitektuurseid elemente ning muid objekte, kui need sobivad kompositsiooniliselt.
2.4. iga osavõtja võib esitada kuni 5 fotot, mille autor ta on.
2.5. Foto juurde tuleb lisada pealkiri, lühike kirjeldus ning pildistamise koht ja aeg. Samuti tuleb  
 lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus ning kontaktandmed.
2.6. Fotod saadetakse konkursi veebiportaali .jpg formaadis. Fotode mõõtmeid ei limiteerita, faili  
 lubatud andmemaht on kuni 3 MB.
2.7. Konkursile registreerudes annab autor VEDA-le õiguse kasutada fotosid näitustel või muudel  
 üritustel aga ka meediaväljaannetes ilma honorari maksmiseta.
2.8. Osavõtja vastutab enda ja fotode kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on  
 konkursile saadetud fotode autor.
2.9. Konkursi korraldajal on õigus eemaldada konkursilt töid, mis ei vasta headele tavadele, tingi 
 mustele või konkursi temaatikale.
2.10. Võistlustöid saab esitada 15.06.2010 kuni 30.11.2010.
3. Hindamine
3.1. Võistlustööd pannakse välja avalikuks hindamiseks aadressil www.veda.ee 
3.2. Tööde esmane paremusjärjestus kujuneb külastajate hindepunktide keskmise järgi.
3.3. Lõpliku valiku teeb hindamisžürii hiljemalt 30.12.2010.
3.4. Esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrikkust, emotsionaalsust ja kompositsiooni reegli 
 tes järgimist.
3.5. Konkursi tulemustest antakse informatsioon veebikeskkonnas www.veda.ee ning ajalehes  
 Viimsi Teataja.
4. Autasustamine ja auhinnafond
4.1. Konkursi zürii otsuse põhjal antakse parimate tööde autoritele üks esimene koht, üks teine  
 koht ja üks kolmas koht ning kolm tööd märgitakse ära.
4.2. Parimate tööde autoreid autasustatakse kingitustega.
5. Konkursi zürii. Võistlustöid hindab zürii koosseisus:
5.1. Ene Lill
5.2. Enno Selirand
5.3. Marje Plaan
5.4. Anne Talvari
5.5. Urmas Roos
 Zürii esimees Haldo Oravas

Projekti toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Viimsi Vallavalitsus. Konkursi kohta saab tea-
vet: enno@viimsivv.ee, tel 606 6849 (Enno Selirand)

Püünsi Kool otsib eesti keele õpetajat, psühholoogi ja 
õpetajat lasteaia ossa.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 9. juuniks 
aadressil Kooli tee 33, Püünsi küla, 74013 Harjumaa või e-aadressil birgit@pyynsi.edu.ee.

Tänuavaldus
Prangli Rahvamaja projektijuht Carmen Ott tänab igakülg-
se abi eest presidendi visiidi ettevalmistamisel saarevanem 
Valter Puuströmi ja Prangli Saarte Külaühingu esimeest 
Lembit Tammsaart.

l Pühapäeval, 30 mail leitud Viimsi Kooli autopark-
la juurest võtmekimp 5 võtme ja Lotte helkuriga. 
Maria, tel 58 048 631.

l Viimsis müüa taasviljuva maasika “Ostara”, köögivil-
ja-, suve- ja püsilillede taimi ning potililli. Tel 609 0511, 
53 499 081. 
l Müüa loomasõnnikut 7 t – 1900 kr, 15 t –2900 kr, mul-
da, killustikku, kruusa ja liiva. Tel 55 630 861, 670 1290, 
e-mail taluaed@hot.ee.
l Küttepuude müük. Müüme aastaringselt lepa, kase, 
saare ahju-, pliidi- ning kaminapuitu koos kohaletoomi-
sega. Tel 56 464 334.
l Akende pesu ja koristus, tel 58 098 230.
l Pakun tööd müüjale Viimsis asuvas väikses kaupluses. 
info tel 50 21 691, Elo.
l Pakume järgnevaid haljastusteenuseid: hekkide ning 
istutusalade rajamine, hekkide lõikamine, korter- ja indi-
viduaalelamute haljasalade rajamine ja hooldus, kontei-
ner- ja rõduhaljastuse rajamine eramute, ärihoonete ja 
korterelamute ümbrusesse. OÜ Mets ja Haljastus, tel 56 
356 438 või 52 11 450, e-post info@metsjahaljastus.ee.
l 18.05.2010 läks Randvere külas kaduma 4-aastane 
isane punasetriibuline valgega kass, kiibistatud. Leidmise 
või info korral palun võtke ühendust iz777@hot.ee või 
tel 55 690 068.
l Otsin aednikku, kelle tööülesanneteks on murulõika-
mine ja väiksed aiatööd. Tel 53 482 525.
l Säästa kuni 70% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhk-
soojuspumbad koos paigaldusega alates 13 500 kr. Tel 
666 1355. WWW.KODUKLiiMA.EE.
l Müüa garaaz Viimsis Vehema teel, suure keldriga. Tel 
53 464 024.
l Müüa soodsalt freesasfalti. Fraktsioon 0–40 mm. 
Transpordivõimalus. Tel 55 970 242.
l Müüa: mulda, kruusa, killustiku, liiva ja freesasfalti 

koos transpordiga. Hinnad soodsad! Tel 55 620 620.
 l KEELEÕPE – inGLiSE, ROOTSi, SOOME! Suvepuhkus on 
parim aeg keelte õppimiseks! Koolitame Tallinna kesk-
linna piirkonnas, Kadriorus. individuaaltundide pake-
tid: 20 ak t (20x45 min), 30 ak t (30x45 min), 40 ak t 
(40x45min). 1 ak t (45 min) al 260 kr. Proovitund soo-
dushinnaga 2 ak t (2x45 min) / 2x220 kr. Parim indivi-
duaaltundide hind Tallinnas! www.kajavahikoolitus.ee, 
e-post kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.
l Müün kvaliteetset koera- ja kassitoitu soodsa hinnaga. 
Kojutoomine tasuta. Heidi, tel 53 025 727.
l Kui muru kiire kasv tekitab peavalu, siis teadke, et 
meie garanteerime Teile soodsaima lahenduse. Muru-
niitmise hinnad alates 19 senti/m2. Lisainfo tel 51 32 
194 või kaarel.viik@mail.ee.
l Kevadsuvine metallikoristus tasuta. Viin teilt ära igasu-
guse seismajäänud vanaraua – pliidid, ahjud, radiaatorid, 
torud –  kõik, mis on metallist. Töö kiire ja korralik! Võib 
pakkuda väikseid ja suuri koguseid. Alates 200 kg metal-
list maksan ka raha. Hind kokkuleppel. Võib pakkuda ka 
igasugust värvilist metalli ja autoakusid. Tel 51 82 499.
l Värvin puit- ja krohvmaju, pesen katuseid. Tel 58 133 
444, varvin.maja@hot.ee.
l Müüa soodsalt kuuseistikuid nii metsa kui ka hekiks 
pikkusega 0,3–1,3 m. Võimalusel transport. Tel 51 21 
421, 53 459 351.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning puude 
langetamist. Tel 55 637 666.
l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. E-
mail nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. 
Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. innovatiivsed 
köögid. Projektist paigalduseni. Tel 50 29 075. 
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või garde-
roobi projekteerimisel. Parimad hinnad. www.nagusul.
ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.
l Metalli koristamine. Aleksander, tel 56 957 713. 

v
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autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Kas rohi kasvab üle pea?
Meil on selleks lahendus! 

Muruniitmise hinnad alates 19 senti/m2

Teostame ka võsaraiet, samblaeemaldust,
 puude kärpimist ja teisi igapäevaseid aiatöid

Tel: 513 2194, e-mail: kaarel.viik@mail.ee

Teostame 
haljastustöid

(muruniitmine, tänava-
kivide paigaldus) 

OÜ Aireco Grupp
Kontakt: info@aireco.ee  

Tel. 5645 5705

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus.
Veemõõdusõlmede ehitus ja rekonstrueerimine.

Piperec OÜ
Info: 56 552 25 või piperec@piperec.ee
www.piperec.ee

l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja 
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste remont 
l Matkabusside remont

Sõidukite Iseteeninduse oÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525, E-L 9-18 ja P10-16
Garaazis näeme!

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00 ja L 10.00–15.00  

P – E suletud. Telefon 600 2292

Olete oodatud!

•Haljastusprojektide ja eskiiside koostamine
•Aedniku teenus

•Istutusalade rajamine ja taimede 
istututamine

•Haljastusalane konsultatsioon

Firmalt LandArt OÜ
Julika Korv tel. 51 40 524
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l Rikkalikus valikus seemneid, muruseemneid, lillesibulaid, istikuid, 
muldi, väetisi, aiatööriistu, lemmikloomatarbeid ja kõike muud aia-
töödeks vajalikku.
l Saabunud suures valikus keraamilisi lillepotte.
l Ostes 5 roosiistikut, saad roosiväetise kingituseks.
l Hekielupuu(100–120 cm) ainult 116 EEK tk.

Külasta Viimsi Aiakeskust oma kodu lähedal
Merivälja-Viimsi piiril raudtee ääres!

Avatud E-L 9-20, P 9-18

OÜ Selteret Muuli tee 8 Viimsi, tel 600 3686


