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Kontsert 
Laidoneri 
mõisas
Kätte on jõudmas Eesti taasise-
seisvumise pidustused. Seda tähistata-
maks pakub MTÜ Muusikasõprade 
Selts 21. augustil kell 16.00 kontserti 
Eesti Sõjamuuseumis, mis asub Viimsis 
Laidoneri mõisas. 

Kontserdil esinevad Tallinna Keelpillikvartett 
ja pianist Diana Liiv. Esitusele tulevad Robert 
Schumanni ja Erich Korngoldi kvintetid, ent 
kavast ei puudu ka peaaegu et instrumentaalse 
rahvushümni tähenduse omandanud Heino El-
leri pala “Kodumaine viis” ning sel aastal 75. 
sünnipäeva pidava Arvo Pärdi teosed “Partiita” 
ning “Alinale”. Kontserti toetab Viimsi Valla-
valitsus.

Klaverikvinteti koosseis võimaldab vaid 
viie inimesega saavutada peaaegu orkestraalset 
kõlajõudu ning äärmiselt mitmekesiseid kõla-
värve. Eriti romantilisel ajastul oli see koos-
seis populaarne. Robert Schumanni Kvintett 
on kahtlemata üks tuntumaid ja armastatumaid 
teoseid omas žanris. Ja mitte asjata – tegemist 
on sädeleva, hoogsa, otsekui energiast laetud 
ja väga tundeküllase teosega. Schumanni teos-
tele omaselt on ka Klaverikvintett väga siiras 
ja vahetu, samas ülivirtuoosne muusika. Üks 
omapärasemaid ja suurejoonelisemaid näiteid 
selles žanris on teenimatult vähetuntud juu-
di helilooja Erich Korngoldi Klaverikvintett. 
Selles hilisromantilisest tundetoonist kantud 
teoses võib leida kõiki meeleoluvarjundeid hel-
gest õrnusest üleva traagikani. 

Tallinna Keelpillikvartett on alates oma 
asutamisest 1984. aastal olnud ainus Eesti 
pidevalt tegutsev keelpillikvartett. Esinetud 
on Balti riikides, Jaapanis, Kanadas, Norras, 
Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Soomes, 
Šveitsis, Taanis ja Venemaal, sealhulgas mit-
metel rahvusvahelistel festivalidel. Ansambli 
ulatuslikus repertuaaris on olulisel kohal ka 
Eesti heliloojate teosed, millest paljud on kir-
jutatud just Tallinna Keelpillikvartetti silmas 
pidades. Arvukate Eesti Raadiole ja Eesti Tele-
visioonile tehtud lindistuste kõrval on kvartett 
andnud välja neli CDd, millest kaks on salves-
tatud Rootsi firmale BIS.

Diana Liiv on esinenud solisti ja kammer-
muusikuna Eestis, Leedus, Rootsis, USAs ja 
Soomes. Mitmeid kordi on ta esinenud ka or-
kestrisolistina (Longy sümfooniaorkestriga 
Bostonis ja Kaunase sümfooniaorkestriga). 
Peale klaverimängimise on Diana Liiv kirju-
tanud ka kaks muusikalist lasteraamatut “Neli 
heldet haldjat” ja “Võluvitsa vägi”. 2009. juu-
lis võitis ta Kuhmo kammermuusika festivali 
kursustel Schumanni Klaverikvinteti esituse 
eest parimale ansamblile määratud Kees Wie-
benga auhinna.

Sarja kohta saab lähemat infot veebilehe-
küljelt www.kammermuusika.ee.

Kadri-Ann Sumera
MTÜ Muusikasõprade Seltsi 
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23.–24. juulil toimus Viimsis 
Rannarahva Festival. Festi-
vali raames leidis aset suur 
kala-, kodumaiste aiasaa-
duste ja muu toidukraami 
laat, merekraami ja vana-
varaturg, toimusid ekskur-
sioonid, oksjonid, rahvalikud 
mängud, töö- ja õpitoad 
ning kontserdid.  

SA Rannarahva Muuseum juhatuse 
liikme Riina Aasma sõnul on iga-
suvine Kalapäev toimunud Viimsi 
Vabaõhumuuseumis juba 2004. 
aastast. “Alates sellest aastast oli 
sihtasutusel Rannarahva Muu-
seum plaanis muuta traditsiooniks 
saanud Kalapäev veelgi suurejoo-
nelisemaks ja laiahaardelisemaks 
ürituseks – Rannarahva Festivaliks 
– ning luua sellega uus ja tugevam 
traditsioon,” sõnas Riina Aasma. 

Rannarahva Festival on üritus 
kogu perele. Üritusi ning tegevust 
pakutakse nii täiskasvanutele kui ka 
lastele – on võimalus nii aktiivselt 
ise kaasa lüüa kui ka lihtsalt mõnu-
salt aega veeta või tarkust koguda.  

Rannarahva Festivali esime-
ne päev tõi vabaõhumuuseumisse 
palju uudistajaid, kes huviga jäl-
gisid meie rannaküla igapäevaseid 
töötegemisi ja võtsid aktiivselt 
osa erinevatest tegevustest. Ära-
tati ellu unustatud kombed, koguti 
eluks vajalikke oskusi ja teadmisi. 

Rannarahva Festival äratas 
rannaküla ellu

Eriliselt köitsid inimesi kalasuit-
sutamise ja -röstimise, tõrvaaja-
mise, paadiehituse ja silguleiva 
küpsetamise õpitoad. Samuti oli 
palju saginat taluhoovil, kus õpe-
tati lastele meremehesõlmi tegema 
ja muud meisterdamist. Nii lapsi 
kui ka täiskasvanuid köitis eriliselt 
ka sukeldumisharrastuse tutvusta-
miseks üles seatud suur bassein. 

Rannarahva Muuseumis avati 
festivali esimesel päeval intrigee-
riva pealkirjaga kalapüüniste näitus 
“Vanad mõrrad”, mis jääb külas-
tajatele avatuks aasta lõpuni. Õhtu 
lõppes südantsoojendava muusika-
ga – muuseumi õuel oleva kalat-
raali pardal musitseeris sarmikatest 
meesmuusikutest koosnev popu-
laarne tšellokvartett C-Jam, kaasa 
tegid Ain Tammesson ja löökriista-
mängija Hele-Riin Uib. 

Ka festivali teine päev oli täis 
erinevaid tegevusi. Vihmasabinat 
ja tugevat tuult trotsides käis li-
saks rannatöödele ka agar laada-
kauplemine kalade, muu toiduk-
raami ja ka suure valiku käsitööga. 
Käsitöölisi oli sel aastal meie laa-
dapäevale eriliselt palju kauplema 
tulnud ja tagasiside mõnusast laa-
damiljööst oli väga positiivne.

Kihnu saarelt võrguparandus-
töid tutvustama sõitnud prouad 
olid vahvateks ja samas kriitilis-
teks kohtunikeks ahvenate fileeri-
mise võistlusel. Palju elevust teki-

tas ka vürtsikilu õgimise võistlus 
ning muud rahvalikud mängud ja 
etteasted. 

Samuti sai osa võtta töötuba-
dest, mängudest, meisterdamistest 
ja kõigest, mis on seotud ranna-
rahva kommete, oskuste ja eheda 
rannarahva elukeskkonnaga. 

Festivali teine päev lõppes sa-
muti kauni muusikaga. Vabaõhu-
muuseumis sai nautida iga-aastast 
Arved Haugile pühendatud kont-
serti, mis seekord kandis pealkir-
ja “Rannaromantika”.  Romanti-
kahõngulisi laule esitasid Mikk 
Saar, Kelli Uustani, Henn Rebase 
ansambel ning Arved Haugi tütred 
Reet Linna ja Eve Haug. 

Hoolimata sellest, et ilmataat 
tõi festivali teiseks päevaks vih-
ma ja tugevat tuult, oli see teisalt 
rannarahvale ja kaluritele mõeldes 
neile just õnnetoojaks – torm tõi 
randa külmema vee ja sellega koos 
tagasi ka kalad.

Rannarahva Festival kuulub 
järgmisel aastal Kultuuripealinn 
2011 programmi ja on tuleval 
aastal koguni kolmepäevane suur-
üritus, mis toob Viimsisse veelgi 
rohkem külalisi üle kogu Eestimaa 
ja ka välismaalt. 

 Oli tore festival, aitäh kõikide-
le osavõtjatele ja toetajatele!

SA Rannarahva Muuseum 
toimekas meeskond 

Võrguparandustöid tulid tutvustama naised Kihnu saarelt.

Musitseerib populaarne tsellokvartett C-Jam.

Kirovi kalurikolhoosi 60. juubel >> Loe lk 7-10
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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 
27. augustil

Hoolimata riigi üldise majandusliku olu-
korra muutumisest, valla eelarve vähe-
nemisest aastatel 2009–2010 ning võr-
reldes aastaga 2009 kahekordistunud 
üldisest toetusesaajate arvust, on Viimsi 
vald suutnud tagada toetuste maksmise 
kõigile sihtgruppidele. Järgnevalt anna-
me ülevaate Viimsi vallas makstavatest 
toetustest erinevate toetusliikide lõikes.

Toimetulekutoetus (riiklik toetus)
Toetust on õigus saada isikutel, kelle perekonna 
kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulu-
de tasumist normpinna (33 m2 esimene pereliige 
+ iga järgnev pereliige 18 m2 ja üksi elav pen-
sionär 51 m2) ulatuses on alla toimetulekupiiri. 
Toimetulekupiir on 1000 krooni esimese ja 800 
krooni iga järgmise pereliikme kohta.

Toimetulekutoetust taotletakse jooksval kuul 
eelneva kuu sissetulekuid ja jooksval kuul tasumi-
sele kuuluvaid eluasemekulusid tõendavate doku-
mentide alusel. Avaldus tuleb esitada sotsiaal- ja 
tervishoiuametile hiljemalt 20. kuupäevaks ja 
avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid: 

1. kõigi pereliikmete isikuttõendavad doku-
mendid;

2. eluruumi kasutamist tõendav dokument 
(ostu-müügileping, üürileping);

3. jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved;
4. töötavatel pereliikmetel tuleb vajadusel 

esitada sissetulekuid tõendavad dokumendid 
(tööandja väljastatud palgatõend, muud välja-
maksed, pangakonto väljavõte);

5. töötutel tuleb esitada tööturuameti poolt 
väljastatud tõend;

6. tõend elatisraha saamise või mittesaamise 
kohta isikutel, kellel on õigus elatisraha saada;

7. alates 16-aastase õpilase kohta tõend õp-
peasutusest (kas saab õppetoetust – stipendiumi).

Valla eelarvest makstavad toetused on liigi-
tatud sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekutest 
mittesõltuvateks toetusteks.

Kõiki Viimsi valla sissetulekust sõltuvaid 
toetusi makstakse vaid vähekindlustatud isiku-
tele/peredele. Vähekindlustatuse piir on kinnita-
tud ülalmainitud dokumendis ja on hetkel 4000 
krooni esimese pereliikme kohta ning 75% ehk 
3000 krooni iga järgmise pereliikme kohta. Näi-
teks kaheliikmelise pere sissetulek peaks olema 
7000 krooni või alla selle, et kvalifitseeruda val-
la eelarvest makstavate toetuste saajaks. 

Sotsiaaltoetused 2010
Sissetulekust sõltuvad toetused:

RavImItoetuS. Toetuse taotlejaks võib 
olla vähekindlustatud isik ja antud toetust võib 
taotleda kuni 4 korda aastas kehtiva toetuse 
määra ulatuses. Avalduse esitamisel tuleb lisada 
viimase 3 kuu jooksul retseptiravimitele ja abi-
vahenditele ostmisel saadud kviitungid. Toetust 
võidakse määrata ühele isikule aastas maksi-
maalselt kehtiva toetuse määra ulatuses, kuid 
mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.

MAAMAKSU TOETUS. Taotleja võib olla 
valla vähekindlustatud isik, kes eelmise kalend-
riaasta 31. detsembri seisuga oli valla elanik ja 
on omanud elamumaad vähemalt kümme (10) 
aastat. Toetust makstakse ainult ühe maatüki 
maamaksu osas kuni 50% maamaksu summast, 
kuid mitte üle kehtiva toetuse määra. Avaldu-
sele tuleb lisada Maksu- ja Tolliametist saadud 
maksuteatise ja esimese sissemakse tegemist 
tõendava dokumendi koopiad. Toetuse taotlusi 
võeti vastu vastavalt kehtivale korrale alates 1. 
märtsist kuni 1. juunini 2010. 

KÜTTETOETUS EAKATELE. Küttetoetus 
on mõeldud üksi elavatele eakatele või puudega 
isikutele, kellel puuduvad ülalpidamiskohustu-
sega isikud ehk kellel ei ole lapsi ning kes ei 
jaga ühist majapidamist teiste isikutega. Kütte-
toetuse taotlemisel tuleb lisaks avaldusele esi-
tada ka kütte ostmist tõendav kuludokument. 
Küttetoetus on kuni 2000 krooni aastas. 

LaSteaIaS Ja KooLIS toIdu eeSt 
taSumISe toetuS. Toetuse taotlejateks 
võivad olla vähekindlustatud pered tingimusel, 
et lapsevanemad või neid asendavad isikud on 
Viimsi valla elanikud. Taotlus toetuse saami-
seks tuleb esitada sotsiaal- ja tervishoiuametile 
1 kuu enne õppeaasta või lasteaia hooaja algust 
või raske majandusliku seisu tekkimisel. Toetu-
se suurus on vastavalt toitlustamise eest esitatud 
arvele, kuid mitte suurem kui 1000 krooni kuus.

LaSteaIa KohataSu toetuS. Toetu-
se taotlejad on samuti vähekindlustatud Viimsi 
valla sissekirjutusega pered. Taotlus tuleb esi-
tada sotsiaal- ja tervishoiuametile 1 kuu enne 
õppeaasta või lasteaia hooaja algust või pere 
raske majandusliku seisu tekkimisel. Toetust 
makstakse nii era- kui ka munitsipaallasteaia 
kohatasu tasumiseks, kuid mitte rohkem kui 
munitsipaallasteaia kohatasu määras, mis on 
870 krooni kuus.

Loetletud toetused on kõik sissetulekust sõl-
tuvad toetused ja neid makstakse vaid juhul, kui 
taotleja on vähekindlustatud. 

Sissetulekust sõltuvad toetused:
SüNNItoetuSe saamiseks peavad mõ-

lemad lapsevanemad olema rahvastikuregistri 
andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sün-
di, seejuures üks lapsevanematest omanud sis-
sekirjutust Viimsi vallas aasta enne lapse sündi 
ja teine vanem vähemalt kolm kuud enne lapse 
sündi. Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: 
1000 krooni lapse sünni järgselt ja 3000 krooni 
lapse aastaseks saamisel, tingimusel, et laps ja 
lapse vanemad on antud vahemikus katkema-
tult olnud Viimsi valla elanikud. Sünnitoetus 
vormistatakse vallas sünni registreerimisel ja 
taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates 
lapse sünnikuust. Toetuse teise osa saamiseks 
tuleb lapsevanemal lapse aastaseks saamisel 
sotsiaal- ja tervishoiuametile teha uus avaldus. 
Taotlusi võetakse vastu alates lapse aastaseks 
saamisest kolme kuu jooksul.

PõhIKooLI I KLaSSI mINeva LaPSe 
TOETUSE saamiseks peavad lapse mõlemad 
vanemad olema Viimsi valla elanike registris 
eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga. 
Toetuse suurus on 1000 krooni ja see makstak-
se välja pärast kooliõpilaste nimekirjade kinni-
tamist. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 
sotsiaal- ja tervishoiuametile hiljemalt 15. ok-
toobriks. 

SUURPERE TOETUST makstakse perele, 
kus on 4 või enam alaealist last. Toetuse suurus 

on 2000 krooni ja see kantakse üle emadepäe-
vaks. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada 
sotsiaal- ja tervishoiuametile. Kui perre sünnib 
4. laps või pere kolib Viimsi valda, siis tuleb 
esitada vastavad andmed sotsiaal- ja tervishoiu-
ametile.

tšeRNoBõLI aeJ avaRII LIKvIdeeRI-
mISeL oSaLeNu toetuS on 2000 krooni 
aastas ja see kantakse üle pärast vallaeelarve kin-
nitamist. Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb 
esitada avaldus sotsiaal- ja tervishoiuametile. 

MATUSETOETUS määratakse Viimsi valla 
elanike registris olnud isiku surma puhul ja toe-
tuse suuruseks on 1000 krooni. 

EAKATE TÄHTPÄEVA TOETUST 300 
krooni makstakse kuld- või briljantpulmade 
ning 70-, 75-, 80-, 85- ja 9-0aastastele ning va-
nematele valla elanikele sünnipäeva puhul. 

70–85-aastastele juubilaridele saadab sot-
siaalamet koju õnnitluskaardi, mille saamisel 
tuleb teatada vallavalitsuse sotsiaalametile oma 
arveldusarve number, kuhu toetus kanda, või 
tulla toetusele järele vallavalitsuse kassasse. 
Üle 90-aastastele sünnipäevalastele tuuakse toe-
tus koju. Kuld- ja briljantpulmade puhul tuleb 
toetuse saamiseks esitada avaldus.  

eRaKoRRaLISt toetuSt makstakse 
loodusõnnetuse, tulekahju või muu olmeavarii 
tagajärgede likvideerimiseks, sealhulgas ka hä-
davajalike esmatarbekaupade ostmiseks ja muu-
deks kulutusteks. Avaldus tuleb esitada sotsiaal- 
ja tervishoiuametile.

PeNSIoNäRIdeLe mõeLdud ühe-
KoRdSe SotSIaaLtoetuSe maksmise otsu-
se teeb vallavolikogu 2010. aasta teisel poolaas-
tal. Info toetuse maksmise, saamise tingimuste ja 
korra ning avalduse esitamise aja kohta edastame 
Viimsi Teatajas ja valla kodulehel.

LaPSehoIuteeNuSe hüvItamISe 
taotlemiseks peab lapse mõlema vanema elukoht 
olema registreeritud Viimsi vallas ning taotlusi 
rahuldatakse juhul, kui toetuse saamise õiguse 
tekkimise kuust pole möödunud rohkem kui 2 
kalendrikuud. Juhul, kui lapsehoiuteenuse eest 
on tasutud 1000–4000 krooni, on toetuse suuru-
seks 50% tehtud kulutustest. Kui teenuse eest on 
tasutud üle 4000 krooni, on toetuseks 2000 kroo-
ni. Alla 1000-krooniseid kulutusi ei kompensee-
rita. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus 
sotsiaal- ja tervishoiuametile, millele lisatakse 
lapsehoiuteenuse andja (peab olema vastav kut-
setunnistus ja Harju Maavanema tegevusluba) 
poolt esitatud arve ja kuludokument arve tasumi-
se kohta.

hooLdaJatoetuS – hooldajaks võib olla 
täisealine isik, kes abistab (tagades kõrvalabi, 
juhendamise ja järelevalve): 

a) 3–16-aastast keskmise, raske või sügava 
puudega last ja elab rahvastikuregistri järgi sa-
mal aadressil ning on mittetöötav;

b) 16–18-aastast raske või sügava puudega 
last ja elab rahvastikuregistri järgi samal aadres-
sil ning on mittetöötav; 

c) üle 18-aastast raske või sügava puudega 
isikut.

Hooldaja võib olla korraga kuni kahe täisea-
lise raske või sügava puudega isiku hooldajaks. 
Hooldajatoetuse taotlemiseks tuleb  taotlejal esi-
tada: vormikohane taotlus, taotleja isikut tõen-
dav dokument, kohaliku omavalitsuse korraldus 
hooldajaks määramise kohta või kohtuotsus 
eestkoste seadmise kohta, arstliku ekspertiisi 
komisjoni või ekspertarsti otsus hooldatava isi-
ku puude raskusastme kohta, lapse rehabilitat-
siooniplaan. Hooldajatoetust hakatakse maksma 
vallavalitsuse poolt hooldajatoetuse määramise 
otsuse tegemise kuust järgneva kuu 1. kuupäe-
vast ja toetust makstakse, kuni Sotsiaalkindlus-
tusameti puude raskusastme tuvastamise otsuse 
kehtivuse lõppemiseni.

taSuta SõIdu õIguS on Viimsi vallas ühis-
transpordis kolme ja enama lapsega pere lastel.

NB!  viimsi vallavalitsus annab teada, et kol-
me ja enama lapsega pere lapsed (Rahvastikure-

gistri järgi Viimsi valla elanikud) saavad ühistrans-
pordis tasuta sõiduõigust kasutada ainult Viimsi 
vallas. Varasemalt Tallinna linnas tasuta sõiduõi-
gus enam kolme ja enama lapsega pere lastele ei 
kehti (Tallinna Volikogu 28.01.2010 määrus nr 7 
“Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord 
ja sõidupiletite hinnad” ja Viimsi Vallavalitsuse 
15.01.2010 määrus nr 4 “Harjumaa ühistranspor-
di ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja 
sõiduõiguse hind Viimsi vallas”.)

Viimsi vallas kolme ja enama lapsega pere 
lastele tasuta sõidu õiguse saamiseks tuleb pöör-
duda valla sotsiaal- ja tervishoiuametisse (Nelgi 
tee 1 I korrus, vastuvõtuajad: e k 14–17.30 või 
N k 9–12 ja k 14–17. Lisainfo telefonidel 606 
6875 või 606 6825), kus väljastatakse vastava 
õiguse saamiseks paberkandjal tõend. 

Riigi rahastatav lapsehoiuteenus
Viimsi vallas elavatele raske ja sügava puudega 
lastele on riik eraldanud riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse saamiseks vahendeid. 2010. aastal 
on ühe lapse kohta õigus saada riigi rahastatavat 
lapsehoiuteenust maksimaalmaksumusega 5800 
krooni aastas.

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õi-
gus raske ja sügava puudega lapse seaduslikul 
esindajal või lepingujärgsel hooldajal kuni selle 
kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, 
eeldusel et:

1) lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas 
lapse rehabilitatsiooniplaanis;

2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud 
teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas 
hooldamine);

3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osuta-

ja peab omama maavanema tegevusluba. Riigi 
rahastatava lapsehoiuteenuse täpsema informat-
siooni saamiseks tuleb pöörduda Viimsi valla 
sotsiaal- ja tervishoiuametisse vastuvõtuaegadel 
e k 14–17.30 ning N k 9–12 ja 14–17 või tele-
fonil 606 6875.

Kuidas toetusi taodelda
Viimsi valla eelarvest makstavate toetuste saa-
miseks tuleb esitada vastav avaldus (vajadusel 
sissetulekuid tõendavad dokumendid) valla sot-
siaal- ja tervishoiuametile tingimusel, et taotleja 
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viimsi val-
las. Toetuse avaldused vaadatakse 1 kord kuus 
läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjonis ning ko-
misjoni poolt tehtud toetusettepanekud kinnitab 
oma otsusega vallavalitsus. Antud otsuse alusel 
makstakse toetus välja vallavalitsuse kassast või 
kantakse taotleja poolt avalduses toodud arvel-
dusarvele. 

Kõiki eelpool toodud toetuste taotlusaval-
dusi võetakse vastu valla sotsiaal- ja tervishoiu-
ametis vastuvõtupäevadel esmaspäeval k 14–18 
ning neljapäeval k 9–12 ja k 14–17. muudel 
aegadel saab vajalikku infot toetuste ja teenuste 
osas sotsiaaltööspetsialistide Eldi Pärdi ja Ka-
trin Penti telefonil 606 6825 ning sotsiaal- ja 
tervishoiuameti juhataja Marlies Sihti telefonil 
606 6824, lastekaitseküsimustes lastekaitsespet-
sialisti Margit Kürsa telefonil 606 6875 ning 
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja kt Marlies 
Sihti telefonil 606 6824. 

Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste 
korraga saab tutvuda valla kodulehel, kus on 
saadaval ka toetuste taotlemise blanketid.

Marlies Siht
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja kt 
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Viimsi Vallavalitsuse 
delegatsioonil oli suvel 
au viibida Poola ühe 
suurima riigimehe Josef 
Pilsudski monumendi 
avamisel Varssavi ees-
linnas, väikeses Sule-
joweki omavalitsuses.

Sulejowek oli Pilsudskite ko-
dukant. Täpselt nii, nagu Viim-
si on seotud Johan Laidoneri 
nimega, on meie sõprusoma-
valitsus Sulejowek seotud Jo-
sef Pilsudski saatusega.

Johan Laidoneril ja Josef 
Pilsudskil on palju ühist. Mitte 
üksnes selle poolest, et Laido-
neri  abikaasa Maria oli pärit-
olult poolatar. marssal Joseph 
Pilsudskit peetakse Poola Va-
bariigi loojaks pärast Esimest 
Maailmasõda. 

Monumendi avamisele olid 
kutsutud mitmed Poola Vaba-
riigi kõrged riigitegelased, vai-
mulikud, diplomaatiline kor-
pus ning sõprusomavalitsused. 
Kutsutud oli ka Poola eelmine 
president Lech Kaczynśki, kes 
kahjuks hukkus koos paljude 
kaaslastega lennuõnnetuses 
teel Katõni tragöödia mäles-
tusüritusele 10. aprillil.

Monumendil on kujutatud 
Josef Pilsudski kõrvuti oma 
kahe tütre Wanda ja Jadwiga-
ga. Noorem tütar Jadwiga Ja-
raczewska Pilsudska osales ka 
ise monumendi avamistsere-
moonial. See huvitava elulooga 
daam on sündinud 1920. aastal 
ning on nüüd juba 90-aastane.
Ta kasvas üles Sulejowekis 
ning Varssavis. Kuna tema 
suurim hobi oli lennundus, sai 
temast juba 17-aastaselt puri-
lennuki piloot. Kui Saksa ar-
mee ründas Poolat 1939. aastal, 
evakueerus ema koos tütardega 

Sulejowekit ja Viimsit 
seovad suured riigimehed

Inglismaale. Seal õppis ta esial-
gu Cambridge’i ülikooli Newn-
hami College’is arhitektuuri. 
22-aastasena astus ta aga Briti 
kuninglike õhujõudude teenis-
tusse, kus teenis 1944. aastani, 
juhtides erinevaid lahingulen-
nukeid ja pommitajaid, sealhul-

gas ka kurikuulsat Spitfire’it.
Jadwiga naasis Poolasse 

1990. aastal. Tema eestve-
damisel on rajatud Pilsudski 
muuseum Sulejowekis ning 
13. juunil 2010 osales ta aukü-
lalisena Pilsudski monumendi 
avamisel.

Viimsi vallal on kavas kut-
suda Sulejoweki linnapea ning 
meie ühise sõprusomavalitsu-
se, Pariisi eeslinna Bourg-la-
Reine’i linnapea külla järgmi-
se aasta mais Viimsi valla 92. 
aastapäeva üritustele. 

Haldo Oravas

p Prantslaste Bourg-la-Reine’i 
linna esindaja Claude Gravier 
abikaasaga.
pp Josef Pilsudski 90-aastane 
tütar Jadwiga Pilsudska monu-
mendi ees (keskel, lilledega).
u Haldo ja Vilja Oravas koos 
linnapea Waldemar Chachulski 
ning tema abikaasaga.

Kevadel alanud Viimsi 
valla kahe olulise teelõi-
gu rekonstureerimistööd 
on lõppemas. Mis veel on 
teha jäänud? 

Vastab Lemminkäinen Eesti AS 
projektijuht Priit Kuldsaar: Ro-
huneeme tee asfalteerimistööde 
tähtaeg on 31. august, tööde 
lõpptähtaeg on 30. september. 
Praegu tehakse asfaldialuste 
kihtide paigaldamist, järgmisel 
nädalal algab asfalteerimine 
põhiteel, seejärel tehakse seda 
kergliiklus- ja kõnniteel. Hil-
jemalt 31. augusti õhtul avame 
tee liikluseks. Septembrikuu 
jooksul tehakse veel haljastust, 
pannakse liiklusmärke, mar-
keeritakse teed, paigutatakse 
betoonkivisillutist, aga tee on 
lahti ja me proovime liiklejaid 
minimaalselt segada.

Muuli tee ja Rohuneeme tee 
ristmiku foorid hakkavad tööle 
septembri esimeses pooles. 

Teede rekonstrueerimistööd on lõpusirgel 

Randvere teel peab kogu 
objekt valmis olema septembri 
lõpuks, kuna seal on olnud ta-
kistusi, sest algselt pidi tee ole-
ma asfaldi all augusti lõpuks. 

1. septembriks seal tee asfal-
di alla ei saa, aga selleks ajaks 
on tee stabiliseeritud ja augusti 
lõpus algavad asfalteerimis-

tööd, mis kestavad kaks nädalat. 
Seejärel tulevad heakorratööd 
– korrastatakse sadeveekraave, 
haljastust, kindlustatakse truupe 
ja tehakse muid vajalikke töid. 
Septembri 2.–3. nädalal algab 
liiklusmärkide paigaldamine, 
tehakse markeerimistöid ja pai-
galdatakse põrkepiirdeid. 

Kui asfalt on paigaldatud, on 
veel mõned tööd teha, mis liik-
lust häirivad, aga kaovad ajuti-
sed foorid ja ooteajad ning liik-
lus peaks muutuma sujuvamaks. 

Elanikud juhtisid tähele-
panu projekti kitsaskohtadele. 
Need soovid olid põhjendatud 
ja projekt sai täiendusi. Vaada-
ti üle sadeveesüsteemid, dree-
nid ja kuivendustorustikud 
ning AS Viimsi Vesi tegi pro-
jekti uued täiendused. See läks 
tellijale rohkem maksma, kuid 
asi läks paremaks.

Esimeses teelõigus Rohu-
neeme teel pidime alustama 
töödega juba eelmise aasta lõ-
pus. Sõpruse teele oli algselt 
ette nähtud ringristmik, kuid 
siis tehti uus riigihange Rohu-
neeme tee ümberprojekteerimi-
se kohta lõigus objekti algusest 
kuni Muuli tee ristini. See oli 
takistuseks, miks ei saanud töö-
dega alustada eelmisel aastal. 

VT

Rohuneeme tee avatakse 31. augusti õhtul.
Randvere küla üldkoosolek
Randvere küla üldkoosolek toimub 11. septembril kell 11 
Randvere külakeskuses Kibuvitsa tee 1. Päevakorras on: 

1. Politsei ülemkonstaabel Veiko Vettik annab ülevaate 
olukorrast ja nõuandeid kodanikele. 

2. Viimsi valla kommunaalameti esindaja vastab kodanike 
küsimustele.

3. Külavanema 2009. aasta aruanne.
4. Randvere küla arengukava avalik arutelu ning tegevus-

kava ettepanekute ja muudatuste kinnitamine. 
Priit Robas

Müra on püha-
päeval keelatud
Kas te võiksite oma leheveergudel tuletada elanikele 
meelde Viimsi valla avaliku korra eeskirja seda osa, mis 
puudutab pühapäevast muruniitmist või muud kärarikast 
ehitus- või majapidamistööd (vt allpool olevat väljavõ-
tet)? Sest praegu on nii, et osad püüavad ja sätivad oma 
toimetamisi sedaviisi, et pühapäeval nautida ise ja lasta 
ka teistel nautida rahu ja vaikust. Kuid mitteteadjad või 
“mitte teada tahtjad” põristavad ja müristavad. Ja tekib-
ki üsna tobe olukord, et kui kokkuleppest kinni pead, siis 
kannatad justkui topelt. Esiteks sätid spetsiaalselt oma 
toimetamisi ja siis kuulad omaloodud vaikuses naabrite ja 
ka kaugemate elanike põristamist-täristamist. Kui aga ise 
pühapäeval müristada-põristada, siis teiste müristamine-
põristamine nagu ei häirikski.

Tammneeme elanik

vIImSI vaLLa avaLIKu KoRRa eeSKIRI
2. peatükk
avaLIKu KoRRa Nõuded
Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud.
Viimsi haldusterritooriumil on keelatud:
8) tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra, mis üle-

tab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid, 
või valgusefekte (ilutulestik) ajavahemikus kella 22.00 
kuni 07.00, või tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra 
seoses ehitustegevuse või majapidamistöödega (sh muru 
niitmine) pühapäeviti ja riiklikel pühadel (hingamisaeg);

Määrus jõustus 1. juulil 2009.a.

Toimetuselt. Volikogu määrus peaks olema täitmiseks 
kõigile, kes valla territooriumil elavad või tegutsevad. 

Sünnipäevatort 
looduskeskuses
Sel aastal möödub 100 aastat esimese loodus-
kaitseala moodustamisest Eestis. Selleks oli 
Vaika linnukaitseala Vilsandi saare lähistel. 

Riigimetsa Majandamise Keskus tähistab looduskaitse 
juubeliaastat kampaaniaga “Loodusega koos”, mille 
eesmärk on lähendada inimest loodusele läbi erinevate 
ürituste ja konkursside. 14. augustil toimuvad sünnipäe-
vapidustused üle Eesti. Kõikides RMK looduskeskustest 
ja teabepunktides pakutakse tasuta torti ja näidatakse 
looduskaitseteemalist slaidiprogrammi. 

Peaüritusena toimub Vilsandi rahvuspargis matka- ja 
muusikaüritus, kus päeval saab matkata erinevatel mars-
ruutidel Vilsandi saarel, Harilaiu ning Tagamõisa ja Elda 
poolsaarel, õhtul aga kuulata kontserti, kus esinevad Riho 
Sibul, Jaak tuksam, uma (aleksei Saks ja Robert Jür-
jendal) jt. 

Sünnipäeva peetakse ka Viimsi Looduskeskuses, kus 
torti pakutakse 14 augustil kell 12–18. menüüs on nii 
soolane kui ka magus tort: soolane tort – Kukeseene na-
poleoni tort, autor alla metsmaa – ja magus tort – Kirju 
pohlatort, autor Signe Anton. Tordiretseptid on pärit 20. 
juulil lõppenud konkursilt “100 tordiretsepti”, mis toimus 
samuti kampaania “Loodusega koos” raames.

Annemarie Rammo
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Detailplaneeringutest
30.08.2010–12.09.2010 tööpäevadel k 8.30–17.00 (es-

maspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on 

Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pär-

namäe külas asuva Soosepa tee 47 detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:

Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Soosepa tee 

ääres ning piirneb Soosepa tee 45 ja 49 ning Sooheina tee 21 

ja 23 kinnistutega. 

Planeeringuga tehakse ettepanek maa-alale ühe kaksike-

lamu rajamiseks. Kaksikelamu suurim lubatud ehitusalune 

pindala on 580 m² ja kõrgus 8,5 meetrit.

Lisaks on detailplaneering tutvumiseks välja pandud valla 

veebilehel: www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detail-

planeeringu kehtestamise korraldused: 

1. Leppneeme küla, maaüksus Hiire II (detailplaneeringuga 

määratakse ehitusõigus kolme üksikelamu ja kolme abihoone 

ehitamiseks, hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 

330 m2, elamu kõrgusega 8,5 meetrit);

2. Metsakasti küla, maaüksus Uuetalu (detailplaneeringu-

ga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ning 

määratakse ehitusõigus ühe uue üksikelamu ja abihoone püs-

titamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 250 m2, 

elamu kõrgusega 8,5 meetrit.);

3. Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3 (detailplanee-

ringuga määratakse ehitusõigus polüfunktsionaalsete spordi-, 

puhke- ja mänguväljakute rajamiseks ning parkla ja abihoone 

ehitamiseks, abihoone suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 

200 m2 ja kõrgusega 5,0 meetrit.).

Viljar Kirikal
keskonnaameti 

juhataja 

Ei ole üllatav, et isik, 
kes valdab kinnisasja, 
mille pindala on suurem 
hoonetealusest maast, 
on puutunud vähesel või 
suuremal määral kok-
ku pinnasetöödega. Kui 
lihtsamad sellised näited 
on rajatud veesilmad ja 
kelgukünkad, siis suuri-
ma pinnasetööde mahu 
hõlmab kindlasti pinnase 
liigniiskusest tingitud 
vajadus tõsta maapinna 
reljeefi tervikuna. 

Ehitustööde käigus (nt tehno-
võrkude maasse paigutamisel ja 
vundamendiaukude kaevami-
sel) jääb üle märkimisväärses 
mahus maa seest väljavõetud 
pinnast. Seda antud kinnistul 
tinglikult mittevajalikku pin-
nast saab sellisel juhul võõran-
dada kinnistule, kus selle järele 
on vajadus. 

Oluline on panna tähele, 
et pinnasel ja pinnasel on suur 
vahe. Näiteks liivapinnas so-

Mida teha ülejääva pinnasega?
bib hästi võrkpalliväljaku alus-
materjaliks ja ehitiste muldes-
se, kuid ei sobi mullataimedele 
toitepinnaks. Rohkete kivide-
ga muld ei sobi hästi muruks. 
Savipinnas laseb äärmiselt hal-
vasti läbi vett ja seetõttu isegi 
sellele kattepinnase toomine 
tingib olukorra, kus liigvesi 
valgub sealt ära väga aeglaselt. 
Samuti on erinevad pinnase 
tüübid kasvukohaks täiesti eri-
nevatele taimeliikidele.

Eesti õigusruumis on kae-
visega seonduv reguleeritud 
maapõueseaduses (Rt I 2004, 
84, 572). Järgnevalt on toodud 
mõned asjakohased kaevise 
kasutamist reguleerivad õigus-
normid. 

Maapõueaseaduses (edas-
pidi MPS) on kaevis sisusta-
tud mõistena kui looduslikust 
olekust eemaldatud mis tahes 
kivimi või setendi tahke osis 
(MPS § 2 p 6). 

Kinnisasja omanikul või 
kinnisasja kasutusõigust oma-
val isikul on õigus käsutada, 
kaasa arvatud kaubastada ehi-
tise püstitamise, maaparandus-
tööde või põllumajandustööde 
käigus tekkivat ja ülejäävat 
kaevist (MPS § 60 lg 1). 

Oluline on siinkohal mär-
kida, et kaevise võõrandamine 
või selle väljaspool kinnisasja 

kasutamine on lubatud ainult 
Keskkonnaameti nõusolekul. 
Nõusolek loetakse antuks, kui 
sellest on eelnevalt kirjalikult 
teavitatud Keskkonnaametit 
ning viimane ei ole kahe nädala 
jooksul teate saamisest arvates 
nõusoleku andmisest keeldu-
nud. Kui Keskkonnaamet va-
jab teate esitajalt täiendavaid 
andmeid, pikeneb nõusoleku 
andmisest keeldumise tähtaeg 
andmete saamiseks kulunud aja 
võrra. Teates tuleb kirjeldada 
võõrandatava või väljaspool 
kinnisasja kasutatava kaevise 
kogust ja kvaliteeti, kui see on 
teada, ning kaevise kasutamise 
asukohta, kui kaevist kavatse-
takse kasutada väljaspool kin-
nisasja. Teatele lisatakse tege-
vuse, mille käigus kaevis tekib, 
kalenderplaan ja olemasoleva 
plaanimaterjali alusel koos-
tatud tegevuse asukoha plaan 
ning koopia asjaomasest tege-
vusloast või asjaomase projekt-
dokumentatsiooni koopia, kui 
need on nõutavad käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 sätestatud 
tegevuse korraldamiseks (MPS 
§ 60 lg 3).

Oluline on panna tähele, et 
eelpool nimetatud nõusoleku 
andmisest keeldutakse, kui:

1) võõrandatav või väljas-
pool kinnisasja kasutatav kae-

vis ei ole saadud ehitise püsti-
tamise, maaparandustööde või 
põllumajandustööde käigus;

2) kivimit või setendit on 
looduslikust seisundist eemal-
datud suuremas koguses, kui 
see oli vajalik ehitise püstita-
miseks, maaparandustöödeks 
või põllumajandustöödeks;

3) kaevise kasutamise kor-
ral väljaspool kinnisasja ei ole 
käesoleva paragrahvi lõikes 3 
nimetatud teatele lisatud käes-
oleva paragrahvi lõikes 3 nõu-
tud dokumente (MPS § 60 lg 4).

Keskkonnaametil on õigus 
nõuda MPS § 60 lõikes 4 ni-
metatud juhtudel kaevise teki-
tamisele eelnenud loodusliku 
seisundi taastamist. 

Selge on see, et Keskkonna-
amet ei kontrolli ülalnimetatud 
nõusoleku andmisel, millisel 
eesmärgil või kuidas kaevist 
kasutatakse võõral kinnistul, 
vaid ainult, millise koostisega 
on väljakaevatav kaevis, mis 
eesmärgil seda välja võetakse 
ja kuhu viiakse?

Käesoleval aastal on Viim-
si vallas olnud mitmeid juh-
tumeid, kus ootamatult on 
ulatuslikud looduslikud alad 
asendunud savise kuumaasti-
kuga. Õigustatult tekitab just 
eriti olemasolevate elamute, 
puhkekohtade ja väljakujune-

nud supluskohtade lähedal sel-
line vaatepilt meelepaha ja kü-
simusi. Savine pinnas on väga 
vettpidav ja mõjutab seetõttu 
oluliselt ka naaberkinnistute 
veerežiimi. 

Eriti silmatorkavad on sel-
lised juhtumid rannaaladel, 
kus pinnase suuremahulise la-
destamisega on pöördumatult 
rikutud rannakooslus. Selline 
tegevus on selgelt vastuolus 
looduskaitseseaduse §-ga 34, 
mille kohaselt on ranna kaitse-
eesmärk muu hulgas ka rannal 
asuvate looduskoosluste säili-
tamine. 

Ka Viimsi valla kehtivas 
üldplaneeringu teemaplanee-
ringus (Teemaplaneering) 
“Viimsi valla üldiste ehitustin-
gimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted” (kehtestatud 
Viimsi Vallavolikogu 13. sep-
tembri 2005 määrusega nr 32) 
on sätestatud, et elamute ja nen-
de abihoonete ehitamine ning 
maapinna täitmine hoonesta-
mata üleujutatavatel rannaal-
adel on keelatud. Samuti on 
Teemaplaneeringus sätestatud, 
et krundi pinna kõrguse muut-
mine, juhul kui sellega kaasneb 
sadevete režiimi muutumine, 
võib toimuda valla kirjaliku 
kooskõlastuse alusel. Krundi 
pinna tõstmiseks naaberkrundi-

le lähemal kui 5 m ja üle 0,5 m 
võrreldes naaberkrundiga tuleb 
koostada vertikaalplaneerimise 
projekt, mis tuleb piirinaabri-
tega kooskõlastada enne vallalt 
kirjaliku nõusoleku küsimist. 

Sellised juhtumid, kus 
ülalnimetatud seadusesätete ja 
haldusaktide suhtes eksitak-
se, saavad loomulikult käigu 
Keskkonnainspektsiooni, kus 
võib väärteomenetluse korras 
sellise teo eest karistada isikut 
rahalise trahviga ja kui tegu on 
mitme õigusnormi rikkumise-
ga (nt metsa hävimine, ranna-
koosluste rikkumine, vajalike 
lubade puudumine jne), siis 
võib karistada isikut iga sellise 
rikkumise eest eraldi trahviga. 
Samuti võib kohalik omava-
litsus põhjendatud vajadusel 
viidates kehtestatud haldusak-
tidele nõuda õigusliku aluseta 
rajatud pinnavormi (rajatise) 
likvideerimist, mille kulud tu-
leb samuti rajatise loojal tasu-
da.

Eelneva kokkuvõtteks pa-
lume pinnasega seonduvasse 
suhtuda mõistlikult ja sea-
dusekuulekalt, et ei mindaks 
vastuollu avaliku huviga ja ei 
tekitataks pöördumatut kahju 
oma elukeskkonnale ning eba-
meeldivaid õiguslikke tagajär-
gi iseendale.  

Juunikuu kolmanda nädala 
teisipäeval, 15. kuupäeval 
toimus teine Soosepa kü-
laelanike ametlik kogu-
nemine. 

Juhatus kutsus taas külaelani-
kud kokku, et ühiselt lahenda-
da mõned olulised küsimused. 
Päevakord tõotas tegusat õh-
tupoolikut ning paaritunnine 
ühiselt veedetud aeg tõi Soo-
sepa juhatusele suurel hulgal 
mõtteid juurde. Mis siis täpse-
malt juhtus?

Soosepa küla lasteaia Väi-
ke Päike ruumidesse kogunes 
ligemale 30 hakkajat Soose-
pa küla elanikku. Külaseltsi 
juhatuse esimees Annika tegi 
lühikese kokkuvõtte viimastel 
kuudel toimunud sündmustest 
ning tutvustas päevakorda. 

Kuna üks korralik külaselts 
peab oma tegevuses juhindu-
ma küla vajadustest lähtuvalt, 
on meil vaja arengukava. Ja 
arengukava ise peab olema 
üles ehitatud küla vajadustest 
ning külaelanike soovidest 
lähtuvalt. Niisiis soovis küla-
seltsi juhatus teada saada seda, 
millised mured ja soovid on 
Soosepa külaelanikel.

Kuidas siis saada inimestelt 
head mõtted kätte? Külaseltsi 
juhatuse liikmel Karmenil on 
sellise töö organiseerimisel suu-
repärased kogemused. Koosole-
kuruumi seintele oli kleebitud 
ideede kogumise tarbeks pabe-
rid, pealkirjastatud valdkondade 
lõikes. Seejärel toimus 30-mi-
nutiline ajujaht ning rõõm on tõ-

Mõttetalgud Soosepa külas

deda, et kõik need paberid said 
häid ideid otsast otsani täis. 

Mõtteid ja väljaütlemisi tuli 
nii heakorra, turvalisuse kui ka 
teede ja tänavate kohta. Suur 
osa ideid tuli sündmuste ja ül-
dise arengu kohta. Seega igati 
konstruktiivne õhtupoolik, mis 
tõi külaseltsi tegevusse konk-
reetsemad suunad.

Selline aktiivne ühistegevus 
on suurepärane võimalus panna 
küla iseseisvalt tegutsema. Sest 

küla eest hoolitsemine ei peaks 
olema ainult selleks kinnitatud 
juhtorgani tegevus, vaid küla-
elanike enda ülesanne. Seetõttu 
on külaseltsil plaanis edaspidi 
kutsuda kokku töörühmad, et 
kaasata elanikud aktiivselt küla 
arengu heaks tööle.

Ühiselt veedetud 30 minu-
tit andis inimestele võimaluse 
ka probleemidele koos otsa 
vaadata. Milleks see hea on? 
Aga seepärast, et nii hakka-

me me tundma oma naabreid, 
me teame, millised on meid 
ümbritsevate inimeste mured, 
probleemid ja soovid. See on 
koht, kus üks inimene hakkab 
arvestama teisega. Selle kõige 
taga seisab fakt, mis pole vä-
hetähtis, et inimesed hakkavad 
omavahel suhtlema. See tõstab 
kindlust kodukoha suhtes ning 
suurendab pikemas plaanis 
turvalisust. Siit ka vastus nei-
le, kellel on jätkuvalt küsimus, 
kas ja miks ta peaks külaseltsi 
kuuluma või külaseltsi üritus-
test osa võtma.

Lühikese mõttetalgu järel 
saabus meeldiv üllatus. Ni-
melt loositi kõikide 15. juuni 
üldkoosoleku osalejate va-
hel välja auhind. Auhinnaks 
oli õhtusöök värskeltavatud 
uues itaaliapärases söögiko-
has Coccodrillo. Täname selle 
auhinna eest söögikoha oma-
nikku härra Lauri Viiknat, kes 
auhinna lahkesti välja pakkus.

Üldkoosolekul kinnitati 
muu hulgas külaseltsi liikme-
maks ning tõstatati üles vajadus 
moodustada terviseraja arenda-
miseks eraldiseisev töörühm. 
Lõppenud koosolek tõestas, et 
Soosepa küla ja selle juhatuse 
suvi saab Viimsis olema tegus, 
sest kuigi meie küla on pisike 
ja väga noor, vajavad juba la-
hendamist kümned ja kümned 
küsimused. Külaseltsi juhatus 
tänab kõiki osalejaid ning ootab 
aktiivset arutelu jätkumist Soo-
sepa külaseltsi foorumis.

Aimar Roosalu 
Soosepa külaselts

Ajujaht andis hulga häid ideid.
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Palumine ja 
palvetamine
“Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad ka, Ta 
hoolde, kes me Issand, kõik julgelt usalda!“ See 
laulusalm on tuttav meile kõigile meile armsaks 
saanud “Kevade” filmist. Tõnissoni karistuseks 
saksa poiste parve põhja laskmise eest oli 
õppida pähe laulusalme, ja just selle laulu kallal 
pusides tuleb talle appi Arno. Ja nii nad ühes-
koos püüavad vajalikke laulusalme meelde 
jätta.

Ja täpselt nii, nagu need värsiread kõnelevad, nii see elus 
tõepoolest on. Mis iganes meie südant ka ei vaeva või 
mida iganes me ka ei soovi, jagades oma mõtteid Loojaga, 
on tõenäosus asjade muutumiseks palju suurem. 

Vahel, kui häda käes, siis ikka palume ju, et keegi sõ-
ber või mõni lähedane inimene meid aitaks. Ja kui abist 
kasu on, oleme tänulikud ja valmis siis ka ise abistajaid 
abistama, kui neil abi vaja peaks olema. 

Aga inimesel ei ole ju tegelikult üldse mitte lihtne abi 
paluda. Me püüame olla ikka ise tugevad ja üksi kõigega 
hakkama saada, sest kui me ise ei suuda edukad olla, miks 
siis peaksid teised meid aitama? Nii me valdavalt mõtle-
me. Kuid sellise mõttelaadi tõttu jääb kindlasti palju hä-
dasolijaid ilma abist, mis aitaks neil n.-ö veepeal püsida. 
Ja kui juba välja paistab, et inimene vajab abi, võib olla 
sellele inimesele juba palju kahju sündinud.

Kuid kui me kardame abi paluda teistelt inimestelt, 
oma ligimestelt, siis ikka ja alati on Jumal meie palveid 
kuulmas, et aidata. Jumal, kes on meid loonud, teab kõige 
paremini, mida me vajame, ning aitab meid kõigist ras-
kustest läbi, mis meie teel ette võivad tulla.

Nagu meil on vaja julgust, et paluda abi kaasinimeselt, 
on meil vaja ka julgust, et pöörduda Jumala poole. Kuid 
eks iga inimene saab ise otsustada, kumb viis abi saami-
seks on temale sobivam. Kuid nii, nagu inimese võimed 
on piiratud, nii on ka inimese võime teist inimest abistada 
piiratud, kuid kõikvõimas Looja võib meid luua uueks, 
kui see vajalik on, Tema jaoks ei ole olemas piire.

Meie jaoks võib vahel olla tõesti keeruline palvetada 
Jumala poole ja temalt abi paluda, kuid tõepoolest, see 
võimalus, mille Jumal meile andud on – kõnelda temaga 
oma muredest ja jagada oma rõõme temaga –, on üks kau-
nimaid kingitusi, üks suurimaid võimalusi meile, inimes-
tele. Sest kui meid on aitamas see, kes meid on loonud, 
ei saa olla meie teel mitte mingeid takistusi, mis meile 
saatuslikuks võiksid saada.

Alati, kui meil on raske või on mure, ja ka siis, kui 
meil on rõõm, mida jagada soovime, võime palves kõnel-
da Jumalaga just nii, nagu me kõneleme teiste inimestega. 
Sest öeldakse ju, et jagatud mure on poole muret ja jaga-
tud rõõm on poole suurem. 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja

6.–11. juunini 2010 
toimus Suurbritannias 
North Lincolnshires hari-
dusjuhtide õppelähetus 
teemal: “Creating Success 
in Early Years“. 

Koolitusest võtsid osa Prant-
susmaa ja Tšehhi haridusasu-
tuste järelevalve töötajad, Sak-
samaa pedagoog ja kohaliku 
omavalitsuse volikogu liige, 
kuue riigi haridusasutuste ju-
hatajad ja juhataja asetäitjad 
(Kreeka, Itaalia, Rumeenia, 
Poola, Eesti, Türgi).

Viie päeva jooksul külas-
tasime Suurbritannia riiklikke 
ja erasektori koolieelseid laste-
asutusi. Vastuvõtt oli igal pool 
väga hästi organiseeritud ja 
inglaslikult punktuaalne.

Teisiti kui meil
Suur erinevus Eestiga on eel-
koolieelse lasteasutuse kasuta-
mise aeg. Suurbritannias viibib 
laps koolieelses lasteasutuses 
keskmiselt 15 tundi nädalas ja 
38 nädalal aastas, Eestis aga 50 
tundi nädalas 49 nädalal aas-
tas. Ülejäänud projektis osale-
nud riigid jäävad sinna vahele. 

Oluliselt rohkem viibivad 
Suurbritannia eelkooliealised 
lapsed lasteasutuses olles õues. 
Õuealad on sisustatud rühma-
ruumiga võrdväärsete tege-
vuskeskustega ning lapsel on 
võimalus vabalt liikuda õue ja 
rühmaruumi vahel. Õpetajad ei 
karda, et lapsed saavad mustaks, 
märjaks või et tuul tõmbab. 

Kõige vähem käivad lapsed 

õues Kreekas. Vee- ja liiva-
mängukeskusi kasutatakse kõi-
kides Suurbritannia ja Itaalia 
koolieelsetes lasteasutustes nii 
rühmaruumis sees kui ka õues 
igapäevaselt ning terve päeva 
vältel. Kõikides ülejäänud rii-
kides kasutatakse vee- ja liiva-
mängukeskusi oluliselt vähem. 

Suurbritannias on väga 
olulisel kohal lapse algatatud 
tegevus ning just läbi selle 
tegevuse õppimine. Näiteks 
valib iga laps pärast hommi-
kuringi, millises keskuses ta 
mängima asub, ning õpetajad 
liiguvad keskuste vahel ja toe-
tavad lapsi. 

Kõikide riikide esindajad 
leidsid, et kõige raskem kooli-
eelse lasteasutuse töös on koos-
töö lapsevanematega. Kõikides 
riikides on sarnased problee-
mid – vanemad ei väärtusta 
piisavalt õpetaja tööd, lapse-
vanemad ei ole huvitatud neile 
korraldatud koolitustest, vane-

mad on õpetajatest targemad. 
Tulevikus on plaanis jagada 

läbi projektitöö kogemusi, et tõ-
hustada koostööd lapsevanema-
tega. Eestist jagasime siinkohal 
oma head kogemust projekti-
tööst “Väärtuskasvatus lasteaias 
läbi tarkuste purgi”, mis on olu-
liselt kaasa aidanud koostööle 
lasteaia ja kodu vahel. 

Suurbritannias toimib väga 
hästi tugigruppide omavahe-
line koostöö. Kõikides teistes 
riikides on see suur murekoht. 
Kõikides riikides on olemas 
tugigrupid (süsteemid), aga 
puudub omavaheline koostöö, 
seega teevad mitu erinevat 
inimest ühe lapsega ühte ja 
sama tööd (logopeedid, psüh-
holoogid, eripedagoogid, eri-
vajadustega laste tugitöötajad, 
lasteasutused, omavalitsused). 

Oluliselt parem on nii Ees-
tis kui ka teistes koolituses osa-
lenud riikides laste toitlustami-
ne lasteasutuses. Suurbritannia 

töötab küll laste toitlustamise 
alal väga kõvasti (tööl on ter-
visliku toitumise kordinaator 
12 lastekeskuse peale), aga 
ikkagi antakse lastele lõunaks 
friikartuleid. Samuti on Eesti 
ainus riik, kus on tööl eraldi 
muusika- ja liikumisõpetajad 
ning logopeedid.

Huvitavaid ideid
Veel mõned huvitavad mõt-
ted, mida kasutada: habeme-
ajamisvaht mängimiseks ja 
joonistamiseks, õuesmänguks 
plastmassist taarakastid, köied, 
plastmasstorud, kausid, vihma-
veerennid jne.

Koolitusnädal lõppes North 
Lincolnshire linnapea piduliku 
vastuvõtuga Normanby mõisas. 
Ühiselt otsustasime alustada 
Comenius projekti, mille ees-
märgiks saavad olema õueala-
de täiustamine läbi erinevate 
kogemuste jagamise, koostöö 
arendamine lapsevanematega 
läbi väärtuskasvatuse (läbi va-
nasõnade). 

Kokkuvõtvalt saan öelda, 
et siiani tuleb naeratus näole, 
kui mõtlen meie koosveedetud 
päevadele North Linkolnshires. 
Ja suur tänu meie archimedese 
büroole, kes selliseid koolitusi 
võimaldab. Antud loos on võr-
reldud omavahel Suurbritannia 
North Lincolni koolieelsete 
lasteasutuste haridussüsteemi 
ning koolitusel osalenud riiki-
de koolieelsete lasteasutuste 
haridussüsteemi läbi osalejate 
nägemuse ja arusaamise. 

Margery Lilienthal

Haridusjuhtide õppelähetus

Kaksteist aastat õpinguid 
on meil nüüdseks seljataga. 

gümnaasiumi viimast aastat 
võiks võrrelda vihmase tormi 
ajal taevas huligaanitseva väl-
gusähvatusega, mis kestab vaid 
mõni sekund ning üks silmapil-
gutus ja see ongi juba läbi. 

Riigieksamid on nüüdseks 
sooritatud, emotsiooniderikas 
aktus koos hunniku lilledega 
peetud ning uhke lõputunnis-
tuski näpu vahel. Mõnel veel 
kodus vaasis lilledki, mis vähe 
kangekaelsemad ja kauem vas-
tu peavad, meenutades rõõm-
sat lõpuaktust. Nüüd naudib 
juba igaüks palavaid suveilmu, 
mõtted viimastest klassikaas-
lastega veedetud hetkist klas-
siekskursioonil või lõpupeol 
kuskil mälusopis uitamas. Ilm-
selt on paljud ka juba vaprad 
tudengikandidaadid, kes pa-
berid ülikooli sisse viinud, et 
jätkata edukalt enda harimist. 

Kas see ongi siis nüüd 
lõpp? Tõmbame oma elujoo-
nele ühe suure rasvase kriipsu, 
mis asub täpselt keskkooli lõ-
petamise ja järgneva elutee va-
hel? Niimoodi ju ometigi teha 
ei saa, sest see, mis on meie 
elus juba toimunud, mõjutab 
seda, mis hakkab veel toimu-
ma. Oleme läbimas üht suju-

vat üleminekuetappi, millel 
on märkimisväärne tähtsus. Ja 
mis kõige olulisem, me jääme 
endaga alati kaasas kandma 
mälestusi, mis seovad meid 
igaveseks selle armsa kooli-
majaga ja nende inimestega, 
kes selle sees koos meiega 
olid.

Muidugi jääme mäletama 
ka õpetajaid, kes mõnikord 
pahandasid meid hunniku ma-
terjaliga, mis nii lühikese aja 
jooksul ära tuli õppida, või 
siis kontrolltöödega, mis meid 
liiga tihti kimbutasid. Aga eel-
kõige mäletame just nendega 
koos läbi elatud naljakaid ja 
veidraid hetki klassiruumides 
ning seda, kuidas nad meile 
abiks olid ning näitasid üles 
mõistvust, olles meile rasketes 
olukordades vastutulelikud. 

Me jääme mäletama klas-
sikaaslasi ja ka teisi noori, kes 
meiega samas majas haridust 
omandasid. Aastaid hiljemgi 

Ausalt kooli lõpetamisest
mäletame täpselt, kuidas meie 
klassivend tundides tobedaid 
nalju viskas ning kuidas tagu-
mises pingis istuv klassiõde 
võis lõpmatult lobiseda oma 
nädalavahetuse seiklustest.

Muidugi jääme mäletama 
ka seda armsat koolimaja, mil-
le kõiki põrandakriimustusi ja 
seinapragusidki lähedalt tund-
ma õppisime. Me mäletame 
matemaatikaklassi, mis asus 
viimasel korrusel, kus oli soo-
jadel kevad- ja sügisilmadel nii 
palav, et pärast tundi oli ikka 
mõnus higimull otsa ees.  Ja 
kindlasti ei unusta me kunagi 
sööklat, kus sai kõhu hästi täis 
süüa ja teiseks päeva pooleks 
energiat varuda, sõpradega sa-
mal ajal jutustades.

Kindel on see, et mälestu-
sed koolielust ei hääbu meie 
mõtteis kunagi, sest oleme sel-
le kaheteistkümne aasta vältel 
õppinud väärtustama kooli-
aega, mida ei ole nüüdseks 
võimalik enam tagasi keera-
ta. Oleme aru saanud, et pole 
ületamatut takistust ning et ka 
kõige jonnakamana näivast 
probleemist leidub väljapääs.

Isegi kui praeguseks usume 
juba täiesti kindlalt, et oleme 
suured, oleme tegelikult ikka-
gi veel väikesed, sest meil on 
veel väga palju õppida. Kuigi 

öeldakse, et gümnaasiumilõ-
petaja on kõige targem inime-
ne, ei pea see tegelikult ju pai-
ka. Jah, me teame paremini kui 
mõni teine, kuidas lahendada 
kuupvõrrandeid ja joonestada 
paraboole, kuid meil puudub 
see kõige tähtsam – elukoge-
mus. 

Nii seisime meie, tänavu-
sed lõpetajad, mõni aeg tagasi 
viimast korda oma kalli kooli 
aulas. Seisime uhkelt, kuid 
siiski varjus, just nagu kõik 
teised õpilased, kel veel mõni 
aasta jäänud õppida. Nüüdseks 
võime aga juba öelda, et ei sei-
sa enam varjus, sest on tulnud 
aeg, meie aeg, liikuda varjust 
särava päikese kätte.

Nüüd jääb ainult üle veel 
tänada kõiki neid inimesi, kes 
on ennast täielikult pühenda-
nud eesmärgiga saata meid 
suurimate võimalike teadmis-
tega maailma omapäi avas-
tama. Täname õpetajaid, kes 
sillutasid meile sõna otseses 
mõttes tee tulevikku, arm-
said sõpru ja tuttavaid, kelle 
toetuseta poleks miski olnud 
võimalik, ning Viimsi Valla-
valitsust, kes on alati kuulanud 
oma noorte häält. 

Caro-Liine Tikk 
Nele Õnnis

Suurbritannias on lapsed lasteaias palju õues. 

Tänavused koolilõpetajad – 
Nele Õnnis ja Caro-Liine Tikk.
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4. augustil veidi peale 
kella 19 sündis Ranna-
rahva Muuseumi õuel 
uus teater – Viimsi Suve-
teater. Hetke, kui algas 
etendus, kuulutas teatri 
juht Andres Dvinjaninov 
suveteatri alguseks. 

Tänavuseks suveks valis And-
res Dvinjaninov, kes ka ise on 
viimsilane, ehkki viibib su-
viti töö tõttu rohkem Tartus, 
Viimsi Suveteatri koguperela-
vastuseks Astrid Lindgreni ja 
Urmas Lennuki “Hulkur Ras-
muse”. Aga see pole täpselt 
astrid Lindgreni lugu – urmas 
Lennuk on sellest teinud uue ja 
omamoodi teatritüki. 

See on tõeline suveetendus 
ja kõigile sobiv koguperelugu, 
kus on palju liikumist, laulu, 
lusti ja nalja. Ent nalja taustal 
ka palju mõtlemapanevat nii 
lastele kui ka täiskasvanutele. 
“Lindgren on niivõrd hea, et 
sobib kõigile,” rääkis lavastaja 
enne esietendust. 

Lavastuses kuuleme hulku-
ri elufilosoofiat ja näeme laste-
kodu olelusvõitlust ning auto-
rid pole unustanud ka väikseid 
õpetlikke nüansse lisada, olgu 
sõnade või tegudega. Väga 
nauditava rolli teeb egon Nu-
ter Hulkur Oskari rollis. Lisaks 
tema südamlikule tekstile on 
kogu ta olemus täis headust ja 
hoolivust. Suurepärane on ka 
anne Paluver preili Kullina – 
kole, aga usutav. Väga meel-

“Hulkur Rasmus” Viimsi 
Suveteatris

dejääv on Agnes Aaliste Kass, 
kelle liikumiselt ja miimikalt 
ei saa pilku ära, kui tema on 
laval. Kõik, kes laste rollides, 
teevad oma osi hingega ja vah-
valt, lokkispäine Rasmus ei 

tõuse siin säravana esile, vaid 
mängib trupiga kokku head 
meeskonnamängu. 

Laulutekstid on sisukad ja 
üldse mitte ainult riimi pärast 
kokku kirjutatud, nagu näiteks 
lastekodulaste laul “Ma tahan 
ise valida elu”. Preili Kulli 
juhtimisel esitatud “Laudalu-
gu” aga on lausa muusikalis-
koreograafiline pala. Laste-
kodu ja preili Kull teevadki 
selle etenduse mitmekihiliseks 
– siin on lugu lastele ja oma-
ette tähendustega ka täiskasva-
nutele. 

Kõik me teeme valikuid – 
sellelegi viitab “Hulkur Ras-
mus”, näidates vanajumala ku-
kulinnu Oskari ja preili Kulli 
kehastuses nende valikuid, ja 
samas lastekodulaste puhul 
nende võimalusi valikuid teha. 

Lustlik lauludega ning sü-
gava sisuga tükk väärib vaa-
tamist, seda enam, et teater on 
tulnud n.-ö meie oma õuele. 

Etendust saab vaadata veel 
14., 15., 24., 25., 26. ja 27. au-
gustil algusega kell 19.

VT

Rasmus ja Gunnar (Martin Mill ja Juss Haasma) Oskariga (Egon Nuter) põllutööl.

Kaklus lastekodus. 

Kõige naiselikum 
tants
Kõhutantsu päritolupaigaks peetakse Lähis-Ida 
ja Põhja-Aafrika piirkondi. Teooriad kõhutant-
su päritolu ning tekke kohta on palju, kuid üks 
levinumaid väidab, et kõhutantsu juured võivad 
asuda iidsete Araabia hõimude religioonis, kus 
tantsu esitati viljakusjumalannale. 

Tänapäeva üks suuremaid 
valearusaamu kõhutantsu 
kohta on see, et selle tant-
su loomus ning eesmärk on 
mehi võrgutada. Sellise ku-
vandi on loonud eeskätt fil-
mitööstus. Kõhutantsu ning 
sellega seostatavad tantsud 
pärinevad Lähis-Idast, kus 
usust tulenevalt olid naised 
ja mehed oma tegemistes tih-
ti eraldi. See kehtis ka tantsu 
kohta: naised tantsisid naiste

ja mehed meeste seltskonnas. Korralikku naist ei tohtinud 
kunagi näha tantsimas keegi peale ta oma mehe, lähisugu-
laste või naissoost sõprade.

Ajal, mil kunstis ja kirjanduses valitses romantism, 
sõitsid paljud Ameerika ning Euroopa kunstnikud ja kir-
janikud nn “müstilisse itta”, et avastada selle salapära ja 
eksootikat. Peagi soovisid Eurooplased seda eksootikat 
kodumaal ka oma silmaga näha ja nii oligi 1889. aas-
tal Pariisi maailmanäitusel esimest korda võimalik näha 
Prantsuse koloniseeritud alade maroko, alžeeria ja tunee-
sia rahvatantse, kus pearõhk oli folklooril, mitte meelela-
hutusel.

Tantsuetteasteid nägi  ka noor Sol Bloom, kes oli tant-
sust võlutud ning viis alžeeria tantsijad esinema Chicago 
maailmanäitusele, kus nad 1893. aastal üles astusid. Kuna 
ameeriklaste huvi folkloori vastu jäi jahedaks, kutsus 
Bloom kohale tantsijad Pariisi tantsuteatritest, kes esitasid 
oma “idamaist tantsu”. Etteaste “Tänav Kairos” oli Põhja-
Aafrika tantsu taasleiutamine väga sensuaalse kõhutantsu-
na, mida esitati Sol Bloomi välja mõeldud loole. 

20. sajandi algusajaks oli Ameerikas ja Euroopas levi-
nud arvamus, et tantsijad on kergete elukommetega nai-
sed. Folkloor, millest menukas tants alguse sai, jäi erooti-
ka ja meelelahutuse varju. Veel lapsekingades Hollywood 
armus sellesse tantsu ning lõi kaunid kostüümid, mis põ-
hinesid sama palju Leon Baksti fantaasial kui ka ehtsal 
Lähis-Ida rõival. hollywoodis hakati tootma filme nagu 
“Cleopatra”, “The Sheik” jne, et teenida raha sellelt, mida 
vaataja ootas ja pidas nn “müstiliseks idaks”.

Tänapäeval on kõhutants väga populaarne kogu maa-
ilmas. Suuresti on tõusnud teadlikus tantsu päritolu ning 
folkloori osas. Samuti segatakse kõhutantsu ka palju klas-
sikalise tantsu elemente, mis lisab üldmuljele väljapeetust 
ja peensust. 

tReeNINguteSt. See on naise kehale ideaalselt 
sobiv liikumisviis. Kõhutantsutreeninguid on soovitanud 
isegi arstid. Kõhutants parandab kehahoiakut, rühti ning 
paljud seljavaludega naised on väitnud, et peale kõhu-
tantsuga tegelema hakkamist on neil seljavalud kadunud. 
Kõhutantsu liigutused keskenduvad pigem rindkerele, 
torsole ja puusadele kui säärtele ja reitele, nagu paljudes 
teistes tantsustiilides. Paljud liigutused seisnevad erineva-
te kehaosade isolatsioonis – nii arendab see  paindlikust, 
liikuvust, plastilisust ning kordinatsiooni. Kindlasti annab 
kõhutantsutrenn juurde palju enesekindlust, uusi tutvusi, 
energiat ja enesega rahulolu.

tReNNId vIImSIS. alates septembrist on taas või-
malik ka Viimsis kõhutantsu õppida! Trennid toimuvad 
nii alg- kui ka kesktasemele. Kõhutantsutrenni tulemiseks 
ei ole vaja eelnevat tantsukogemust – algtaseme trennis 
alustavad kõik nullist. Kesktaseme trennidega liitumiseks 
peaksid esialgsed teadmised juba olemas olema. Trenn 
sobi nii neidudele, naistele kui ka daamidele, nii koguka-
matele kui ka peenikestele. 

Trenn algab kerge soojendusega, seejärel õpitakse 
liigutuste tehnikat ja kombinatsioone. Kui teatud tase on 
omandatud, hakkame tasapisi ka koreograafiaid õppima. 
Trenn lõppeb kindlasti venitusega, et energiat koondada 
ning mitte oma kehale liiga teha.

Liisa Voo
Lisainfo ja registreerumine: liisa@kohutants.ee, 

tel: 55 994 057, www.kumei.ee, www.kohutants.ee

Nagu eelnevatel aasta-
telgi kombeks, pidasid 
kelvinglased ka sel aastal 
jaanipidu 22. juunil suure 
lõkke ja lastekarjaga.

Ilm oli erakordselt ilus ja lus-
tijaid, võistlejaid, jalakeeruta-
jaid jagus pea südaööni välja.

Alustati jällegi lastevõist-
lustega: saapavise, pallidega 
täpsus, köievedu ning uustul-
nukatena kaikavedu ja viimase 
mehe jooks. 

Esmakordselt toimus “Väi-
keste tüdrukute kohvik”, mis 
oli väga vahva, vajalik ja mait-
sev üritus ja kus tüdrukute val-
mistatud küpsetiste ja magusa-
te hõrgutiste kõrval oli kindlalt 
üheks minevamaks kaubaks ka 
poiste poolt pakutud küüslau-
guleivakesed ja põdravorst.

Kelvingi – täis 
sõnajalaõisi

Ka täiskasvanud nautisid 
pidu täiega: koguneti sõprus-
konniti piknikku pidama, osa-
leti meeleolukates võistlustes 
ja löödi tantsu ansambli Fe-
lixbänd saatel.

Tublimaid premeeriti au-
hindade, tänukirjade ja külava-
nema käepigistusega.

Veel kesköö paikugi vaa-
tasid mõned armunud paarid 
lõkkepaistel üksteisele otsa ja 
mõtlesid, et küll neil on ikka 
vedanud, et elavad Kelvingis 
ja jaaniussikestega sõnajala-
õied neid kohe paari sammu 
kaugusel metsas ootavad.

Merilyn Tõnisalu

Küll on kena köiega...

Väikeste tüdrukute kohvik. 

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 09.08.2010

Tere tulemast!
l Merge Simmulil ja Ülar Maapalul sündis 26. mail tütar Getter.
l Elena Noormaal ja Sven Ruukholmil sündis 2. juunil poeg Robert.
l Helesi Hannesel ja Roman Gavriljukil sündis 5. juunil tütar Anette.
l Pille ja Aivar Preyl sündis 8. juunil tütar Laura.
l Jaanika ja Kristjan Kuusestel sündis 8. juunil tütar Kristella.
l Pirjo Kuldkepil sündis 10. juunil poeg Timmu Taave.
l Hanneli Uuesool ja Heikki Moikil sündis 11. juunil poeg Rihard.
l Piret Aloel ja Janar Toomessol sündis 13. juunil poeg Jarel Derek.
l Kristel Kääramehel ja Janar Kaaramal sündis 14. juunil tütar 
Carmen.
l Janne Ullal ja Rene Merel sündis 15. juunil tütar Berit.
l Sille Laidmaal ja Kert Klausil sündis 18. juunil tütar Sofia 
Carolina.
l Marily Visnapuul ja Erkki Meiusel sündis 20. juunil poeg Jakob.
l Kristel Lepal ja Tarmo Stoltsenil sündis 23. juunil tütar Mirell.
l Annika Toomingal ja Aivo Laanesel sündis 26. juunil tütar Liise.
l Merle Rüütelil ja Rein Adelbertil sündis 29. juunil tütar Gretel.
l Kärt ja Tarmo Lumistel sündis 4. juulil tütar Johanna Marie.
l Kairi ja Kalvar Kasel sündisid 5. juulil kaksikud Kristjan ja Kardo.
l Elina Aksalul ja Dan Nurmikul sündis 5. juulil poeg Devin.
l Diana Grossil ja Revo Mummil sündis 5. juulil tütar Emeliine.
l Merli Tasanel ja Artjom Sedovil sündis 7. juulil tütar Emma-Rose.
l Kaia ja Riivo Tuvikesel sündis 18. juulil poeg Riko Morris.
l Heli ja Tiit Jürgensonil sündis 22. juulil poeg Siim.
l Karine Terzjanil ja Rain Raimol sündis 22. juulil poeg Robin-
Christopher.
l Kaire ja Martin Rikolasel sündis 24. juulil tütar Nelli.
l Maris Orasson-Pukil ja Erdi Pukil sündis 26. juulil tütar Lovisa 
Aleksandra.
l Anna-Maria Kullal ja Marko Mäepeal sündis 28. juulil poeg 
Markus Olav.
l Anneli Loddesel ja Veikko Kõrval sündis 29. juulil tütar Mia Sofie.
l Hille ja Priit Kudul sündis 30. juulil poeg Karl-Erik.
l Liis Küppasel ja Risto Uibol sündis 6. augustil poeg Henry.



PEATOIMETAJA VEERG

Tere jälle üle pika aja. Olin 
rõõmsalt üllatunud, kui 
Alar Mik Rannarahva Muu-

seumist helistas ja tuletas meelde, et 
Kirovi kalurikolhoosi asutamisest 
on möödas 60 aastat, Viimsi Vaba-
õhumuuseumi avamisest 30 aastat 
ning ajalehe Randlane ilmumisest 35 
aastat. Just nende sündmuste tähista-
miseks palutigi mul mõni rida kirja 
panna. Võtsin pakkumise hea meele-
ga vastu. 

Esmalt räägin teile veidi ajaloost. 
Ajalehe Randlane esimene number 
ilmus 9. oktoobril 1975. aastal. Toi-
metajaks oli kinnitatud esimehe abi 
väino Nigumann, kes tegeles külalis-
te vastuvõtuga. Mina olin kaadriosa-
konnas kirjas vastutava sekretärina, 

kelle õlul oli kogu tegelik töö: ma-
terjali kogumine, lehe küljendamine, 
korrektuuri lugemine, trükikojast leh-
tede äratoomine ning osakondadele 
ja ettevõtetele lehtede jagamine. Toi-
metajaks kinnitati mind 1983. aastal. 
Randlane oli üks esimesi ametkond-
likke ajalehti vabariigis. Algul oli 
lehe ühekordne tiraaž 2000 eksemp-
lari ja ilmumissagedus kaks korda 
kuus. Lehte levitati tasuta kõikides 
kolhoosi osakondades ja ettevõtetes. 
Kogu majandi rahvas oli informee-
ritud juhatuse tööst ning seal vastu 
võetud otsustest. Leht oli edukas ja 
nõnda kasvas selle tiraaž 1987. aastal 
4000-ni.

Ajaleht kandis oma ajastu pitserit 
ja tegi kaasa kõik muudatused elus. 
Palju oli sündmusi, mis on aegade 
tõmbetuules värvituks muutunud, 
kuid ometi on see kõik killuke ajalu-
gu, mis ulatub tänasesse päeva. Arva-
mused lehe kohta on olnud erinevad, 
nagu on erinevad ka inimesed. Mõned 
peavadki nõukogudeaegset lähimine-
viku teemat prügikasti vääriliseks, 
kuid ometi on see osa meie minevi-
kust ja aastate pärast ehk hakkame 
ka sellele objektiivsemalt vaatama. 
Kõik raskem ja ebameeldivad oli ehk 
venekeelse numbri väljaandmine. 
Materjalid tõlkis vastutulelikult Levi 
Šer, kuid korrektuuri tuli mul endal-
gi veel hilistel õhtutundidel Tallinnas 

trükikojas lugeda. Paljud osakondade 
esindajad, kes tulid uue lehe järele, 
jätsid venekeelse lehe lihtsalt ära vii-
mata. 

Nii see lehe tegemine käis. Ja nii 
libises mööda ka aeg. Viimased viis 
aastat ilmus leht kalurikolhoosi mant-
lipärija AS-i Esmar häälekandjana. 
Hindamatu abiline oli ajakirjanik 
Olev Piibeman, kes tuli Harju Elu toi-
metusest meie muuseumi tööle ja kel-
lest sai hiljem Randlase toimetaja ase-
täitja. Tema sisutihedad ja mahlakad 
lood meie rannaküladest ja kaluritest 
on arvatavasti kõigil meeles. Kahju, 
et unustamatust Laastu Juhanist jäi 
kirjapandu napiks – temast oleks saa-
nud väga värvika elulooraamatu.

Tänutundega meenutan veel ini-
mesi, kes tegid Randlasele vastu-
tulelikult kaastööd. Need olid pea-
konstruktori asetäitja Arvo Uukkivi, 
kapitaalehituse osakonna juhataja 
Erik Talviste, kommunaalosakonna 
juhataja Herman Kuusik, peaökono-
mist Vaike Pärn, plaani- ja ökonoomi-
ka osakonna juhataja Toomas Vassar, 
peaarhitekt Tõnu Mellik, kapitaal-
ehituse osakonna juhataja asetäitja 
Arnold Sikkar, konstrueerimisbüroo 
peatehnoloog Aavo Rebane, peaka-
lakasvataja Anu Herman, juhatuse 
esimees Kaljo Visnapuu, muuseumi 
juhataja Peeter Ugand, masinaarvu-
tusbüroo juhataja Hinno Puhm, ravi-

keskuse peaarst Niin ajasta, neuro-
loog Andrus Lipand, ortopeed Kaidu 
Meitern, kultuuriosakonna juhataja 
Juta taniel, tema asetäitja marika 
Saul, raamatukogu töötaja Leida Re-
bane, peaagronoom Ellju Sarapuu, 
majandushariduse nõukogu sekretär 
Aari Lindenburg, ehitus- ja remon-
dikontori juhataja Kalju Rohtmaa, 
laevastiku osakonna juhataja Rein 
Borkmann, Rakvere osakonna juha-
taja Valbo Kivi, muusikakooli õpetaja 
Henn Rebane, maaparanduse osakon-
na juhataja Ilmar Leego, peazooteh-
nik Luule Pool, laevaremondibaasi 
juhataja Olaf Roosmägi, peakonstruk-
tor Aare Asi, püüniste tsehhi juhataja 
Kalev Käo, laste ja noorte spordikooli 
juhataja Rein Ruus ning paljud teised.

Mõndagi neist ei ole enam meie 
hulgas, kuid nad elavad edasi tehtud 
töödes ja meie mälestustes, mis iga 
mööduva aastaga meist järjest kauge-
nevad. 

Kuidas aga mina, säärane mulk, 
Kirovi kalurikolhoosi sattusin? Minu 
töötee algas Mulgimaal tolleaegse 
Abja rajooni ajalehe toimetuses. 1962. 
aasta sügisel läksin õppima Vilniu-
sesse ja hiljem Tartu Ülikooli kaug-
õppekursustele. 1966. aastal algas 
töö Pärnu ajalehe toimetuses. 1975. 
aastal tegin ootamatu kannapöörde ja 
läksin Pärnust ära viimsisse. Nimelt 
otsustati Kirovi kalurikolhoosis välja 
andma hakata oma ajalehte ja mind 
kutsuti seda tegema. Nii olengi ma 
eluaeg korjanud sõnu sülle, kandnud 
neid nagu sõõmu allikavett. 

Tööl tuli meil ette igasugu juhtu-

misi, nii häid kui ka halbu. Meenub 
lugu sellest, kuidas 1977. aastal kü-
lastas meie kolhoosi NSv Liidu mi-
nistrite Nõukogu esimees Kossõgin. 
Meie muuseumil oli eriti kõrgete 
külaliste jaoks eraldi külalisraamat. 
Laenasin muuseumilt külalisraamatu, 
vaatasin lehe jaoks tähtsa külalise sis-
sekannet ja viisin kohe tagasi. Mõne 
aja pärast hakati raamatut otsima ega 
leitud. Juhatuse esimees oskar Kuul 
lubas mind lahti lasta. Viimaks leiti 
külalisraamat aga tolleaegse pearaa-
matupidaja Linda Koplimaa seifist. 
Keegi oli selle sinna viinud ja unus-
tanud. Minu töökoht jäi õnneks alles.

Kalurikolhoosis käis muidugi väga 
palju külalisi. Neid võttis tavaliselt 
vastu esimehe abi. Kuid peale sel-
le rakendati giididena ka teisi töö-
tajaid. Ka minul tuli üsna tihti seda 
ülesannet täita. Kohtusin seal väga 
huvitavate inimestega nii kodu- kui 
ka välismaalt. Üle paarikümne aasta 
Viimsis möödusid kiiresti, õpetasid 
nägema ilma ja inimesi.

Pensionipõlves töötasin lühikest 
aega ajalehe Harjumaa toimetuses 
keeletoimetajana. Mõned aastad säili-
sid veel sidemed kalurikolhoosi järg-
lase AS-iga Esmar, kui enne aktsio-
näride üldkoosolekut endises Sakala 
keskuses oli vaja välja anda mõni aja-
lehenumber.

Kuid aastad kaovad, see on nii sea-
tud, kui luuletajalt mõtet laenata. Nii 
nagu lained ulgumerelt randa, meist 
tõttab mööda tunni kannul tund.

LINda KaNguR

Selle kuuma suve 13. augustil tõst-
kem klaasid kahe sünnipäevalapse 
auks. Aastad on sama kiirelt möödu-
nud kui ootamatud äikesepilved ning 
meile on siia ranna äärde toonud elu 
nii tormi kui päikest. 

Kirovi-nimeline kalurikolhoos on 
60-aastaseks saades kui üks kõbus 
pensionär, kelle elujanu ei vaibu. Tihti 
heietab ta oma mälestusi ja meenutused 
nooruspõlve kaunitest aegadest toovad 
tal silmisse soolase pisaravee. Oli ju 
muru siis rohelisem ja taevas sinisem. 
Kolhoosielu õitses noil päevil kui vara-
suvine karikakar, millelt noored neiud 
õielehti kitkusid – ikka armastab, ei 
armasta, armastab, ei armasta... Nüüd 
on aga õied kitkutud ja noorus möödas. 
Aga mälestused, vot need elavad edasi 
lugudes, mida põlvest põlve lakkama-
tult edasi jutustatakse. 

 teine sünnipäevaline – muuseum 
– on teist masti mees. egas tõtt öel-
da neid saagi omavahel võrrelda ega 
kastidesse paigutada. Pole siin tegu 
ju kartulimugulatega, mida suuru-
se ja sileduse järgi lihtne sorteerida. 
Viimsi Vabaõhumuuseum on reibas 
30-aastane, kellel veel suurem osa 
elust eest. Peaasi kainet meelt hoida 

ja rängalt tööd rabada, siis tuleb õnn 
õuele ja kala rannale. 

Nõnda ärgem peljakem musti kas-
se, kolmeteistkümnendat kuupäeva ja 
reedet – võtkem piknikukorv näppu, 
rõõmus meel kaasa ja seadkem sam-
mud muuseumi poole. Pole ka hullu, 
kui suupoolis maha jääb – eks sünni-
päevapeolt ole võimalik endale ikka 

Sügav kummardus juubilaridele

Kolhoosi esimees OSKAR KuuL kolhoosi 30. juubelil 12. augustil 1980 
vabaõhumuuseumit avamas.

ühtteist hamba alla soetada.  Sumedas 
suveõhtus keerutame jalga Regati rüt-
mikate viiside saatel ja elame kaasa 
taidlusgruppide meeleolukatele kava-
dele. Sääsed meil siin kõrvus ei pinise 
ja meri loksub muusikale taustaks. 

Elagu juubilarid!

aNNa-LIISa tamPuu

Nr. 1 (427)
XXV AASTAKÄIK

REEDEL, 13. augustil
2010



2                                                                                                                                                                   RANDLANE                                                                                                                                    Nr. 1  13. augustil 2010

KIROVI KALuRI-
KOLHOOSI VETERANID 
MÄLESTuSTERADADEL

Kirovi kalurikolhoosi tegutsemisaegadest on nüüd küll juba aastaküm-
neid möödas, kuid tollane elu ja olu on üpris eredalt nii mõnelgi meeles, 
kes selles kuulsas suurmajandis leiba teenis. Täna olemegi kokku kutsu-
nud tublid inimesed, kes on nõus meid põgusalt minevikuradadele viima, 
et jutustada, kuidas nägi välja ühe tööka kolhoosniku argipäev. 

Siin nad nüüd siis on, aastakümneid hiljem, säde ikka kustumatult sil-
mis helklemas. 

OTTO LIIgEND – Kirovi kalu-
rikolhoosi väsimatu kalur

Otto Liigend on mees, kellel on 
merest, kaluriametist ja kolhoosiae-
gadest lugejatele nii mõndagi rääkida. 
On ju mehe tööpõlluks olnud lained, 
koduks pikka aega merel seilavad lae-
vad ning perekonnaks meeskond ka-
luritest, kes jaganud Ottoga nii torme 
kui ka tuulevaikseid päevi. 

Otto sai Kirovi kolhoosi kaluriks 
juba 1952. aastal, olles vaid 16-aas-
tane – niimoodi järjepidevalt töötas 
mees laevadel pea 1964. aastani. Va-
hepeal oli Otto kolhoositööst eemal, 
võttis naise, kuid aasta pärast läks ta-
gasi merele. Otto meenutab, et oli tee-
nistuse alguspäevil veel n.-ö noor ro-
heline poisike, kuid juba siis usaldati 
neid tuttuute paatidega kala püüdma. 
Otto vangutab siinkohal pead ning li-
sab, et enam ta vist küll nii suuri riske 
enda peale ei tahaks võtta. Aga siis 
oldi noor ja hakkamist täis. 

Tööpäevad olid Kirovis kaluritel 
üsna pikad. Kodust sai välja mindud 
kella kolme ajal varahommikul ning 
merel oldi täpselt nii kaua, kuni va-
jalike asjatoimetustega ühele poole 
saadi. Sel ajal oli levinud kasti- ja 
traalipüük, millest viimane hiljem 
valdavaks sai. Otto ise püüdis ühe 
traallaeva peal lausa kuus aastat jär-
jest. Kastmõrrapüüki tehti nii Nais-
saare taga kui ka rändpüüki Virtsus. 

RAIVO SIKEMÄE – pika kar-
jääriga mitmekülgne mees

Raivo Sikemäe auväärt tööstaaž 
annab tunnistust sellest, et just tema 
oleks õige mees jutustama meile 
seiklusrikkast kolhoosielust ning ini-
mestest, kes elu edasi viisid. Nüüd, 
aastakümneid hiljem, nõjatub Raivo 
kaunis koduaias mõtlikult pingi selja-
toele ning meenutab juhtumisi, mille-
le tagasimõtlemine ta nii mõnigi kord 
muigama paneb. 

Raivo Sikemäel on Kirovi kalu-
rikolhoosis töötamise alguspäevad 
nii eredalt meeles, nagu polekski va-
hepeal pool sajandit mööda läinud. 

Sikemäe esimene tööpäev oli 1956. 
aasta 8. detsembril. Oskar Kuul tegi 
19-aastasele noormehele ülesandeks 
kolhoosi staadioni rajamise. Kord 
juba tõestanud oma töökust, usal-
dusväärsust ning arenemisvõimet, 
jäi Sikemäe kolhoosi ligi 50 aastaks. 
Nõnda oligi ta 1965. aastani Kirovis 
ehitustööde juhataja, 1985. aastani 
spordiklubi esimees ning 1986. aastal 
juhtis ta juba elamumajandusosakon-
da. Raivo Sikemäe lõpetas oma au-
väärse karjääri alles 2008. aastal ning 
suundus väljateenitud pensionile.

Raivo Sikemäe mälestustes kor-
dub tihti üks nimi, mida mees seostab 
suurema osa ajast positiivsete seik-
lustega. Eks olnud ju Sikemäel Oskar 
Kuuliga koos üsna palju tegutsemist 
ning suheldud sai nii tööalaselt kui 
ka eraelus. “Kuul oli üheaegselt in-
novatiivsete ideedega esimees, tark 
ja range juht, lihtne töömees kui ka 
sõbralik seltsimees, kes omade eest 
alati seisis. Temas oli paras annus au-
ahnust, kuid ta polnud kunagi ennast 
täis ega ülbe,” kirjeldab Sikemäe Ki-
rovi kolhoosi legendaarset esimeest. 
Nõnda olevatki Kuul armastanud mõ-
nele liialt arrogantsele mehele vahel 
noomituseks öelda, et “sa oled kukke 
täis”. Samuti oli Kuul igati tööle pü-
hendunud ega vaadanud kunagi kella, 
kui midagi tähtsat oli vaja ära teha. 
“Kui Lätist tsementi toomas käisime, 
ärge siis arvake, et Kuulilgi käed tas-
kus olid,” sõnab Raivo tunnustavalt.

Oskar Kuulist on vahvaid lugu-
sid Raivo Sikemäel veelgi lugejaile 
jutustada. Kord olevat Kuul Raivole 
öelnud, et viimasel oleks nüüd tarvis 
ehituse jaoks kusagilt paekivi leida. 
Raivo ja tema kaaslased lähenesid 
ülesandele üsna loominguliselt ning 
tulemus oli, et ühel hommikul olid 
Maardu paekiviaiad kadunud nagu 
tina tuhka. “Meid lubati selle tüki eest 
maha lasta,” lausub Raivo, poisilik 
säde silmis. Raivo meenutab siinko-
hal veel teistki lugu, kus uus valvur 
polevat Kuuli ära tundnud ning keel-

dus viimast sadama osakonda sisse 
laskmast. Hiljem taibanud valvur 
oma ränka viga ning olnud surmkin-
del, et too saatuslik päev tegi tema 
karjäärile kurva lõpu. Oskar Kuul an-
dis aga mehele preemiat ning rõhutas, 
et nii peabki üks korralik valvur tööd 
tegema. 

Raivo lisab Kuulile mõeldes, et 
tegu olevat olnud väga inimliku ju-
higa, kes hoidis perekondlikke väär-
tusi au sees. Kuul oli põhimõtetega 
mees, kes pidas reeglitest kinni ning 
rikkujad said oma teenitud karistuse. 
Raivo lisab, et võib-olla ainus raskem 
iseloomuomadus oli Kuulil see, et 
ta võttis n.-ö kergelt tuld. “Kui kol-
hoosis ikka üle muru kõndisid, võisid 
preemiatega mingiks ajaks hüvasti 
jätta. Ja kui keegi näiteks julges värs-
ket kilu tehasest välja viia, olid soo-
dustused tema jaoks viieks aastaks 
vaid unenägu,” sõnab Raivo. 

Kokkuvõtvalt meenutab Raivo 
Sikemäe kolhoosiaegu vaid heades 
toonides. “Eks pahandusi tuli ka ette, 
kuid seegi on paratamatu,” lausub 
Raivo. “Meie elu ja edu käisid uudis-
tamas inimesed üle kogu maailma. 
Rahvused ja rassid olid esindatud jaa-
panlastest mustanahalisteni,” illust-
reerib Raivo kolhoosi kuulsat mainet. 

Nüüd on Raivo Sikemäe pensionär 
ning naudib oma kaunis kodus Viim-
sis sooje suvepäevi. Aastad pole me-
helt röövinud aga silmnähtavat tegut-
semistahet, mis on jätkuvalt aitamas 
kaasa imeilusa aia loomisele. See on 
suurepärane koht sõprade ja endiste 
kolleegidega kokkusaamiseks, kus 
alatihti meenutatakse lõbusaid ja ar-
giseid juhtumusi kolhoosiajast.

HELju KALM – eeskujulikult 
töökas naine püüniste tsehhis

Helju Kalm on naine, kes oskab 
meie lugejatele jutustada sellest, kui-
das Kirovi kalurikolhoos ajas ja koos 
ajaga muutus ning milline nägi välja 
ühe lihtsa tööinimese argipäev. 44 
aastat ühismajandis on kinkinud Hel-
jule palju mälestusi, mida ta on lah-
kelt nõus ka meiega jagama. 

Helju Kalm tuli terve perega kol-
hoosi tööle juba Kirovi algusaasta-
tel. Tegelikult on Helju suguvõsa 
kodupaigaks olnud Viimsi juba üle 
100 aasta. Helju vanemad olid ka-
lurid ning Helju käis koos venna ja 
õega abis võrke lappamas ja kuiva-
ma panemas. Mõni aeg edasi tehti 
Rohuneeme pritsukuuri püüniste 
tsehh ja siis oli Heljul võimalik sin-
na tööle asuda. Naised valmistasid 
tsehhis kõiksugu püüniseid: kilu-, 
räime- ja lestavõrkudest mõrdadeni 
välja. 

“Eks alguses oli kolhoosielu mui-
dugi raske. Ega see suur edu ilma 
raske tööta tulnud,” arutleb Helju 
ühismajandi käekäigu üle. Inimesed 

smuugeldasid salaja piimatünnides 
kala linna, et saadud raha eest ots ot-
saga kokku tulla. Helju ema aga tabati 
teolt ning talle määrati rikkumise eest 
kolm aastat vanglakaristust. Nõnda 
võttis Helju ema rolli üle ning teenis 
ise perele ohtlike käikudega hädava-
jalikku lisaraha.

Paar aastat töötas Helju vahepeal 
suitsutsehhis, kuid naasis hiljem ikka 
oma endise ameti juurde püüniste 
tsehhis. Suitsutsehhis olevat talvel ol-
nud niivõrd külm, et vahetevahel pi-
danud naised kummikutega soojavee-
vannis seisma, et mitte ära külmuda. 
“Aga kala tuli välja kui kuld,” muigab 
Helju justkui kinnitades, et raskused 
on ikka selleks, et neist üle saada. 

Kui Miidurannas avati uus püü-
niste tsehh, hakkas elu juba ülesmäge 
minema. Alguses olid tööpäevad küll 
varahommikust hiliste öötundideni, 
kuid kui kogu kolhoosi kaadervärk 
jalad alla sai, saabus aeg, mis oli n.-ö 
higi ja verd väärt. “Ma võin ausalt 
öelda, et meil oli siin nagu paradiis. 
Oli raha, oli tööd ja oli elu. Veidi aega 
võttis, aga ära tegime!” võtab Helju 
kolhoosi edu tabavalt kokku. Inimes-
tele maksti hea töö eest preemiaid, 
arendati spordi- ja kultuurielu ning 
võisteldi kolhoosidevahelistel spar-
takiaadidel. Helju mäletab ka seda, et 
igaüks pidi aastas umbes kolm päeva 
kolhoosi jaoks tööd tegema (peami-
selt põllumajandustöödel abistama) 
ning vastutasuks saadi talonge, mille-
ga sai osta, mida iganes hing ihaldas. 
“Meil oli kolhoosis oma moeateljee, 
kus õmmeldi riideid peaaegu ilma 
rahata. Igal naisel oli aastas võimalik 
umbes 120 rubla eest lasta endale iga-
sugu rõivaid teha ning seda summat 
võis kasutada ka näiteks juuksurisa-
longides,” jutustab Helju, naeratus 
huulil. 

Oskar Kuuli mäletab Helju kui 
suurepärast esimeest, kes kolhoo-
sielule jalad alla pani. Helju kiidab 
Oskar Kuuli efektiivset juhtimis-
oskust ning arvab tõsimeeli, et kui 
praegu oleks meie riigis sellise vi-
siooni ja tegutsemistahtega mees, 
oleks siinmail lood hoopis teistsu-
gused. Oskar Kuul olevat hoidnud 
isiklikku kontakti kõigi töötajatega 
ning raskematel aegadel oli Kuuli 
käest alati toetust oodata. Nõnda 
pani näiteks esimees sõdurpoisid 
kraavi kaevama, kui Helju aeda vesi 
sisse tuli.

Nüüd on helju pensionär ning elab 
viimsis. Ikka siinsamas, kus tema 
perekond on teinud omaenda ajalu-
gu. “Kurb oli küll, et asjad niimoodi 
siin Kirovis lõppesid,” poetab Helju 
vaikselt. “Ja kui eesti kroon tuli, vot 
siis oli tunne nagu oleksid mul lausa 
röövlid käinud,” puhkeb Helju siiralt 
naerma.

Niimoodi see elu läheb. aga heljul 
on midagi, mida ei saa minema viia ei 
valuutavahetus ega ka röövlid: värvi-
kad mälestused, mida põlvest põlve ja 
nüüd ka teile, armsad lugejad, lahkelt 
edasi jutustada. 

aNNa-LIISa tamPuu

Töö ega elu üle Ottol tollal nurise-
mist polnud – kalurite sissetulek oli 
hea (mõni mees teenis isegi 500–600 
rubla kuus) ning kolhoosis kanti oma-
de üle suurepäraselt hoolt. Kirovis 
maksti tihti preemiaid ning kui kilu 
vääriskala tiitli sai, oli preemiaraha 
ka tagantjärgi oodata.

Otto mõtiskleb, et eks see Kirovi 
kalurikolhoos olnud nii edukas ikka 
tänu oma võimekale juhtkonnale, kes 
oskas efektiivselt majandada. Mitte 
midagi ei lastud raisku ja kolhoosi juu-
res oli töös mitmeid erinevaid tsehhe, 
alates liimitootmisest kuni šampoo-
nivalmistamiseni. Kogenud kalur ta-
hab ka kolhoosi esimehe Oskar Kuuli 
kohta meenutuseks vaid häid sõnu 
öelda. “Eks olnud neidki, kes ehk te-
mast teisiti mõtlesid, kuid las igaühele 
jääb oma arvamus,” lisab Otto. Otto 
meenutab siinkohal, kuidas ta oma pi-
sikese lapse tahtnud vastvalminud Pii-
lupesa lasteaeda viia, kuid seal olevat 
öeldud, et pole enam kohti. Otto läi-
nud siis Kuuli ukse taha ning viimane 
teinud suured silmad – et kuidas küll 
omade lapsed ilma jäetakse. Järgmisel 
päeval oli Otto poeg juba Piilupesa 
tädide hoole all. Kuul polnud samuti 
mingisugune snoob: olnud mees nii 
jääd rammivate laevade peal kui ka 
vahel Otto ja teiste meestega Pirita 
kõrtsis kannugi tõstmas. Otto lisab, 
et ega polnud need kalamehed mida-
gi niisugused joodikud nagu tihtilugu 
arvatakse. “Olime ju pikki nädalaid 
merel ja tegime kõvasti tööd. Eks siis 
ikka tahtsime maale tulles veidi lõõ-
gastuda,” mõtiskleb Otto.

Nüüd, kümneid aastaid hiljem, on 
Otto pensionär ja elab rahulikku elu 
Miidurannas. Ta käib aeg-ajalt pojaga 
kala püüdmas ja on mõnikord abiks 
Rannarahva Muuseumis, kui neil võr-
ke või mõrdasid on vaja parandada või 
muidu heast nõust puudu jääb. “Vahel 
minult küsitakse, et kas meri enam ta-
gasi ei tõmba. Aga ausalt öeldes enam 
mul nii väga polegi vaja sinna minna. 
Sai niigi kaua oldud,” sõnab Otto ja 
tema pilk libiseb üle vahuste lainete, 
mis loksuvad väsimatult vastu kive.

 

Traaler kala püüdmas.

Töö püünistetsehhis.

Kolhoosi uus staadion.
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60 aastat S. M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi asutamisest
“Teie eesrindlik Kirovi-nimeline 

kolhoos on kolhoosikorra võitmatu 
jõu suurepärane tõend, kuid selli-
sed on tulevikus kõik meie maa kol-
hoosid. See, mida te näitate, see, 
mida võib anda talupojale kollek-
tiivne töö sotsialismi tingimustes, 
on teie suur teene.” 

J. V. Andropovi, NSVL KK Poliit-
büroo liikme sissekandest kolhoo-
si aukülaliste raamatusse 1983. a.

Paljude endiste kirovlaste mäle-
tamist mööda oli “Kirovi aeg” tegus 
ja hea aeg ning nad meenutavad nõu-
kogude aega tunduvalt paremate sõ-
nadega kui paljud nende eakaaslased. 
Tekib küsimus, kuidas selline kasu-
mittootev suurettevõte Nõukogude 
Liidus üldse võimalik oli? Vaielda-
matult on siin suurimad teened 35 
aastat majandit juhtinud Oskar Kuu-
lil, mehel, keda on nimetatud Kirovi 
mootoriks. Ilma tema ambitsiooniku-
se, majandusliku mõtlemise ja kind-
lasti ka autoritaarsuseta poleks praegu 
põhjust tähtpäeva meenutada.

Kultuuri- ja kaubakeskuse ava-
mine 1976. aastal. Ehitus- ja Remon-
dikontori juhataja Kalju Rohtmaa 
annab Oskar Kuulile üle kingituse. 

Sõjast toibumine võttis aega, ma-
jandus oli laostunud ja rannakülade 
elu jätkus karmis Nõukogude Liidu 
piiritsoonis. 1940. aastate lõpul al-
gas massiline kollektiviseerimine ja 
kaluriartellid moodustati ka Viimsi 
külades: Rohuneemes “Põhja Kalur” 
(1946), miidurannas “Forell”, Lepp-
neemes “Murdlaine” ja Tammneemes 
“Randlane” (1949). Kui hakati nõud-
ma artellide kolhoosiks ühendamist, 
kogunes 12. augustil 1950. aastal 
Viimsi koolimajja ühinemiskoosolek. 
Uuele majandile pandi revolutsio-
näär S. M. Kirovi nimi. Esimeheks 
sai Paul Alliksoo ja paari aasta pärast 
Albert Saluneem. Alates 1955. aastast 
juhtis kolhoosi Oskar Kuul. 

Aja jooksul liideti Kirovi kolhoosiga 
veel mitmeid kalurikolhoose: Prangli 
“Noor Kaardivägi” (1961), “Kakumäe 
kalur” (1962), Neeme “Sõprus” (1968), 
Viinistu “Võidu tee” (1971), Kaber-
neeme “Oktoober” (1972), Lohusalu 
“Nord” (1972) ja m. gorki nimeline 
kalurikolhoos (1976). Kujunes umbes 
30 allasutusega sotsialistlik suurma-
jand, mille keskus ja umbes 2/3 toot-
mispotentsiaalist paiknes Viimsis. 

Kuidas see kõik rohujuure tasandilt 
paistis, on raske öelda. Lahemaal asu-
va Pihlaspea küla põliselanik Julika 
Olman mäletab: “Maad on siin kehvad, 
midagi suurt ei kasva. Kolhoosiaja vil-
jasaak ja töötasu oli nii väike, et sel-
lest ei oleks keegi ära elanud. Kõik see 
kolhoosivärk oli põlistele randlastele 
nii võõras ja harjumatu. Elu aitas sees 
hoida kalapüük. Kala oli küll keelatud 
koju tuua, aga toodi ikka.” elu läks Ju-
lika meelest paremaks siis, kui mindi 
Kirovi näidiskalurikolhoosi alla. “Pal-
gad olid head, jõukus kasvas. Kolhoos 

ehitas inimestele majad, igas kaluripe-
res oli auto.”

1950. aastate teisel poolel pandi 
Kirovi kolhoosis alus traalpüügile, 
millest umbes 60% langes traallae-
vastikule ja 40% väiketraalpaatidele. 
Peamised püügikalad olid räim, kilu, 
lest ja tursk. Kolhoosi põhitootmisha-
rudeks kujunesid kalapüük, kalatööt-
lemine ja kalakasvatus. 

1959. aastal hakati looma oma 
kalatööstust. Kõigepealt ehitati 
Leppneeme suitsutustsehh, järgmis-
tel aastatel kerkisid suitsutustsehhid 
Rohuneemes, Haabneemes, Pranglil 
ja Kakumäel. 1965. aastal alustati 
preservide tootmist. Murrang kala-
tööstuses toimus 1966. aastal, mil 
alustati kalakonservide valmistamist. 
Järgnevatel aastatel ehitati hulgaliselt 
konservi- ja suitsutustsehhe, külm-
hooneid ning teisi tootmisettevõtteid. 

Kolmandiku kolhoosi üldtulust 
andsid abimajandid. Eksperimentaal-
ses laevaremondibaasis remonditi 
laevu ja masinaid, valmistati kala-
tööstuse ja kalakasvatuse seadmeid. 
Taaratsehhis toodeti kalatööstuse 
jaoks konservikarpe, püünistetsehhis 
valmistati ja parandati püügivahen-
deid. Töötasid puidutsehh, ehitus- ja 
remondikontor ning 1960. aastatel 
tegeldi isegi karusloomakasvatusega. 

1970.–1980. aastail oli Kirovi kalu-
rikolhoos Eesti jõukamaid majandeid. 
1976. aastal rajati rida kalakasvandusi 
– Käruveski noorkalakasvandus, Pä-
rispea merevee baasil töötav kalakas-
vandus, Omedu kalakasvandus. Hara 
lahes hakati kala kasvatama sumpades. 

1978 valmis kolhoosi esindushoone 
Tallinnas Pärnu mnt 19, kus 1980 avati 
ka kalagrillbaar ja hotell. Samal aastal 
alustati põllumajandusliku abimajandi 
planeerimist ja rajamist. Mõne aasta 
pärast oli kolhoosil oma aiand, lüpsi-
kari, sea-, lamba- ja kanafarm.

1986 püüti kala 14 500 tonni, vi-
kerforelli kasvatati 300 tonni, toidu-
kalatooteid valmistati 4700 tonni, 
kalakonserve toodeti 64,7 miljonit 
tingtoosi. Kaubatoodangu kogumak-
sumus oli 94,4 miljonit rubla. Kol-
hoosis valmistati makrat ja valgumar-
ja, kalajäätmetest tehti šampooni ja 
kalaliimi. Toodetud on komme, veini, 
suveniire jpm. 

Kalurikolhoosi laevastik Miidu-
ranna sadamas 1971. aastal. 

1988. aastal kuulus Kirovi laevas-
tikku 19 traallaeva, 1 külmveolaev 
ja 49 traalpaati. Kolhoosi liikmeid 
oli 7695. Kolhoosi aastakäive oli 
136 miljonit rubla, sellest 26,2 mil-
jonit rubla puhastulu. Töötasid kolm 
külmhoonet, laevaremondibaas, 
püünistetsehh, plekktaaratsehh, ehi-
tus- ja remondikontor, puidutsehh, 
automajand ja konstrueerimisbüroo. 
Haabneemes asus kultuuri-, ravi- ja 
spordikeskus, muuseum, teenindus-
maja, lasteaed, vanurite pansionaat, 
täismõõtmetega staadion koos las-
ketiiruga, laste kunsti-, muusika- ja 

spordikool. Enamikus osakondades 
oli klubi, raamatukogu, velskripunkt, 
lasteaed ja söökla. Pärnus ja Narva-
Jõesuus asusid puhkekodud, Randve-
res oli lastesanatoorium, Lohusalus ja 
Aablas pioneerilaagrid. 

Plaanitäitmisel ja sotsialistlikus 
võistluses oli Kirovi kolhoos püsi-
valt esirinnas. Kolhoosirahva vaba 
aja sisustamise eest hoolitsesid kul-
tuuriosakond ja spordiklubi, tegutses 
mitukümmend huviringi. Kirovi taid-
luskollektiivid esinesid ka väljaspool 
eestit ja osa neist – vikerlased, Põh-
japiigad, Randlased, Lauluveljed ja 
Mikronid olid üleliiduliste konkurssi-
de võitjad. 

29.03.1977 anti Kirovi kolhoosile 
näidiskalurikolhoosi nimetus. 1980 
autasustati kolhoosi tööpunalipu or-
deniga. 

Kirovi impeeriumi ülesehitamisel 
oli võtmeisikuks kolhoosi kauaaeg-
ne esimees, kes hoidis ohje kõvasti 
käes ja kelle nõusolekuta ei toimunud 
selles kolhoosis midagi. Oskar Peetri 
poeg Kuul sündis 6. novembril 1924. 
aastal Omski oblastis Sedelnikovo 
rajoonis. Kirovi kolhoosi esimeheks 
tuli ta Tallinna mootorkalapüügijaa-
mast. Eelnevat kaluri- või kolhoo-
siesimehe töö praktikat tal ei olnud, 
kuid Viimsis tõestas ta end kohe as-
jaliku majandusmehena. Kui palju-
de äsjaloodud kolhooside esimehed 
arvasid, et kõige enne tuleks rajada 
klubihoone, siis Kuul pidas vajali-
kuks kõigepealt majandust arendada 
ja kalapüük käima saada. Tulemused 
olid varsti näha: kolhoosides, kus 
alustati klubihoonete rajamisega, pol-
nud mõne aja pärast enam ei tööd ega 
leiba. Kirovi kolhoosis oli tööd algul 
liigagi palju, ent mõne aastaga puhkes 
kolhoos õitsele. 

Järgmiseks oli Kuulil kavas laien-
dada kalatöötlemist. Kui seni valmis-
tati suitsuräime pooltootena Tallinna 
kalakombinaadile, siis nüüd tahtis 
Kuul hakata oma kolhoosis konser-
ve tootma. Kõrgematest instantsidest 
nõusolekut taotlemas käies sai ta kõik-
jal eitava vastuse. Sellele vaatamata 
pandi konservitsehh preservitsehhi 
sildi all püsti. Kui NSvL-i mN esi-
mees Anastass Mikojan 1965. aastal 
tallinnas käis, rääkis eKP KK I sekre-
tär Käbin talle, et Kuul soovib ehitada 
konservitsehhi, aga Zaprõba on sellele 
vastu, mispeale Mikojan öelnud “Aga 
miks siis ometi, las ehitavad!”. Sellest 
piisas ja 1966. aastal avati Kirovi kol-
hoosis Nõukogude Liidu esimene ka-
lurikolhoosi konservitsehh. Edu saatis 
Kuuli ka aasta hiljem taarakarpide 
tootmise alustamisel.

Noorik konservitsehhis vürtsiki-
lu karpe pakkimas 1967. aastal.

Miidurannas asus salajane Balti 
sõjalaevastiku kütuse varubaas. Maa 
all olid suured tsisternid ja rahvasuus 
“kuuli munaks” ristitud moodustis oli 
tegelikult tankimiskai. 1980. aastate 
keskel alanud kütusekriis viis Kuu-
li mõttele lõpetada konservide vedu 
autodel Kopli kaubajaama, ning tuua 
kalatööstuseni raudteeharu, et konser-
vid Miiduranna ninal otse vagunitesse 
laadida. Kolhoos sai Moskvast vasta-
vad kooskõlastused kätte ning haru-
raudtee ja laadimispunkt läksid käiku. 
Varsti pärast projekti realiseerumist 
rääkis Kuul naerdes, kuidas Moskvas 
oli üks või mitu kõrget sõjaväelast 
oma tärnidest ilma jäänud, kuna olid 
maha maganud raudteejaama (kui 
õhuründe kindla sihtobjekti) rajamise 
ülitähtsa sõjalise objekti kohale.

1986. aastal kutsus Kuul uue Kol-
ga kooli direktoriks Maie Abergi. Kui 
daam juuli lõpul töökohta vaatama 
läks, käis ehitusplatsil kõva töö, ga-
lerii kohal seisis tornkraana, saalile 
pandi põrandat ja katust ning maja oli 
nii seest kui väljast krohvimata. Aberg 
teatas Kuulile, et oleks pakkumisega 
nõus, kuid kooli ju sel aastal ei avata. 
Kuul lõi rusikaga lauale ning lubas, et 
järgmisel nädalal on objektil 150 ini-
mest peal ja maja saab valmis. Töö 
käis ööd ja päevad. Maalrid värvisid 
seinu, õpetajad tassisid laudu-toole ja 
kool avas tõepoolest septembris uksed.

Kaadripoliitika oli Kirovi esimehel 
vägagi sirgjooneline. Ta pidas häs-
tikomplekteeritud meeskonda väga 
tähtsaks ja värbas kolhoosi häid spet-
sialiste nagu Aare Asi, Arved Polli, 
Evald Pello, Olav Roosmägi, Heido 
Roosma, Jüri taal, Kaljo alaküla, hei-
no männistu, Inge Prink, toomas vas-
sar jpt. Venelaste töölevõtmise osas oli 
ta äärmiselt tagasihoidlik ja nn ränd-
rotte oma kolhoosis näha ei tahtnud. 
Kuna Kirovi kolhoos pidi olema pa-
rim ka spordis, läks Kuul niikaugele, 
et palkas tööle elukutselisi sportlasi, 
kes said treenimise ja kolhoosi esin-
damise eest palka. Kirovis tegutses ka 
suur hulk silmapaistvaid kultuuritege-
lasi (uno veenre, uno Naissoo). Kuid 
inimesed, kellega Kuul läbi ei saanud, 
pidid õige pea Kirovist lahkuma.

1970. aastatel, Kirovi kõrgajal, 
suunati teenitud kapital kiiresti ehi-
tusse: üksteise järel valmisid hooned 
Viimsis, Tallinna kesklinnas ja mujal 
Eestis. On öeldud, et nende hoonetega 
muudeti lühikese ajaga eestlaste etteku-
jutust ihaldusväärsest elukeskkonnast 
ja heast elust. Kolhoosil oli soliidne 
projekteerimisbüroo, kus töötasid sel-
lised tipparhitektid nagu Rein Veber, 

Rein hansberg ja ado eigi. Nende 
loodud Kirovi keskus Haabneemes oli 
üks huvitavamaid nõukogude ajal ehi-
tatud keskkondi Eestis. 1973 valmis 
kolhoosi juhatuse hoone, mis määras 
kogu keskansambli arhitektuurilise 
ilme. 1976 lisandus kaubanduskeskus 
ja 1979 ravikeskus. Valmisid vanade-
kodu, staadion, lasteaed ja koolimaja. 
Ehitamata jäi Ado Eigi projekteeritud 
uhke kõrghoone. 1978. aastal sai Haab-
neeme keskus üleliidulisel maa-asulate 
ülevaatusel NSvL Rahvamajanduse 
Saavutuste Näituse audiplomi ja 1981. 
aastal NSvL arhitektide Liidu diplomi.

Kompleksi loojate mõte oli ehitada 
tühjale kohale moodne eksperimen-
taallinn. Algsest ideest ja selle Kiro-
vi-järgse eluga kohandumisest räägib 
arhitekt Rein Hansberg: “Keskuses 
olid suured murualad ning palju val-
gust ja päikest. Kogu arhitektuurne 
kontseptsioon oli kooskõlas õnnelike 
kuuekümnendate optimistliku maail-
manägemusega. Keskuse lahendus on 
minu jaoks alati olnud kultusekeskus. 
Samas oli selge, et sellise steriilse ja 
puutumatuna see kompleks ei püsi, et 
mingil hetkel hakkab siia liha uuesti 
juurde kasvama. Antud lahenduse võti 
seisneb ju selles, et edasi ei ole midagi 
– siit algavad pargid ja rohelised alad, 
mitte triviaalne elu. Praegune kinnis-
varaarendus ei arene ega peagi arene-
ma niivõrd suurte süsteemidena”. 

1990. aasta oli Kirovi impeeriumi 
lõpu algus. Tsentraliseerimine lõdve-
nes, arutati otsustamisõiguse siirdamist 
kolhoosi ettevõtete tasandile ja allette-
võtete vastutusala laiendamist. 20. juu-
lil valiti juhatuse esimeheks Kaljo Vis-
napuu. 1990-1993 reorganiseeriti S. M. 
Kirovi nimeline NKK samm-sammult 
osaühinguks ja hiljem aktsiaseltsiks Es-
mar. Kolhoosi allasutustest said iseseis-
vad juriidilised isikud, agromajanditest 
moodustati hulk OÜ Esmar ettevõtteid. 
Loodi ettevõtted Miiduranna tehas, 
Kemar, Ekton, Esmar ehitus, Esmar 
Laevad jpm. Privatiseeriti OÜ Esmar 
elamufond ja jaotati varad. Struktuurid 
hakkasid uutes oludes paika loksuma.

Küsimusele, kas lagunemist oleks 
saanud vältida, vastab oma raamatus 
Kaljo Alaküla: “Minu käest on küsi-
tud ja ma olen ka endalt küsinud, kas 
me poleks võinud kunagise Kirovi-
Esmari struktuuriga jätkata, sest ül-
diselt, seda ütlevad kõik, elasime me 
noil aegadel hästi. /.../ Ja siin ei vaja 
ma järelemõtlemiseks pikalt aega, et 
vastata kindlalt – ei. ajad on liiga kar-
dinaalselt muutunud.”

KüLvI KuuSK

Kalurikolhoosi peahoone 1981. aastal.
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Noppeid Randlasest läbi ajaloo

Liiklus meie palavalt armastatud 
Viimsis on tänavusel lämmataval suvel 
paljudele inimestele suurt tuska ja paha-
meelt valmistanud. Randvere ja Rohunee-
me teetööd sunnivad ringiratast sõitma, 
justkui oleks tegu ümbermaailmareisiga, 
ja ka muuseumi juurde pääsemine meenu-
tab pigem peitusemängu, kus üks püüab 
teist tabamatult kätte saada. Ei maksa siis 
rääkida veel kaaskannatajatest, kelle kodu 
juhtub päris kühvlite, kruusapilve ja tee-
rullide otsas kükitama.

Nüüd jääb meil teile aga ainult soovi-
tada rahulikku meelt ning kuhjaga kanna-
tust: loodame, et Viimsi liiklus pole nagu 
Tallinn, mis kunagi valmis ei saa. 

Seniks aga järgigem liigeldes elemen-
taarseid soovitusi, mille targad kaasmaa-
lased on üles märkinud juba 1982. aastal:

• tänaval ärge kunagi kiirustage. Joos-
tes võidu ajaga, võidab õnnetus.

• Foori roheline tuli lubab minna, pu-
nane keelab. Sundigem end ootama rohe-
list tuld.

• Ikka ja alati kontrollige enda käitu-
mist tänaval, ärge andke halba eeskuju, 
tänav nõuab kultuurset käitumist.

• Suvi kutsub kihutama. ärgem laskem 
end peibutada siledast ja kuivast teest. 
Sõitke aruka kiirusega, perutamine viib 
kraavi.

• enne pidurdamist vaadake taha, seal 
võib olla pikivahet eirav kolleeg. 

• valitsege emotsioone, sõidul ärge 
muutuge kärsituks.

• olge heatahtlik ja viisakas teiste liik-
lejate vastu. Aus ja vastutulelik suhtumine 
kolleegi on imeline bumerang, mis tabab 
teid ennast. 

Uut muuseumis
Alates juuli lõpust on Rannarah-

va Muuseumi suures näitusesaalis 
kõigil huvilistel võimalik tutvuda 
näitusega “Vanad mõrrad”. Mõrd 
on kiviaja inimese leiutatud püünis, 
millesse kala erinevate tõkistega 
sisse juhitakse. Läbi pika ajaloo 
on kujunenud välja sadu erinevaid 
mõrratüüpe, mida saab eristada 
materjali, ehitusviisi, püütava kala 
jm järgi. Eesmärk ja tööpõhimõte 
on neil kõigil sama – juhtida kala 
väljapääsmatusse olukorda. Näituse

valmimisele said kaasa aidata ka 
inimesed väljaspoolt muuseumi 
– neli kuud kestnud kogumiskam-
paania sai positiivset vastukaja ja 
selle tulemusena jõudsid muuseu-
misse kalapüügivahendid Põhja-
Eestist, Pärnumaalt, Saaremaalt, 
Muhumaalt jm. Näitusel saab näha 
ajavahemikus 1910–1980 valmis-
tatud vits- ja võrkmõrdasid Ran-
narahva Muuseumi ja Eesti Rahva 
Muuseumi kogudest.

Tule ja veeda tore päev vanade 
mõrdadega – näitus jääb avatuks 
kuni jaanuari alguseni!

MARioN oTS

Toimetus: 74011 Harju maa-
kond, Viimsi vald, Pringi. Tel 606 
6941. 

Ajalehe “Randlane” erinumber 
Kirovi kalurikolhoosi 60. juubelil.

Peatoimetaja: Linda Kangur
Toimetajad: Anna-Liisa Tam-

puu, Alar Mik, Külvi Kuusk, Külli 
Jaakon

Kujundaja: Nigul Treimann
Tiraaz: 7490 eks. Trükki toime-

tanud: oÜ Meedium.
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Viimsi valla kultuurikalender
13. august – 5. september

Kuni 30. septembrini
Kirik avatud teeliste kirikuna 
T ja N k 10–18 ja P k 10–13
Tiina Tammetalu isikunäitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti k 10–14
Müügisoovidest palume teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 16. augustini
Raamatunäitus “Reisikirjad”
Lastele: Mõnusat suvelugemist
Viimsi Raamatukogus

13. august k 17–24
Kirovi kalurikolhoos 60 ja Viimsi 
Vabaõhumuuseum 30  Retropidu – 
laat ja kontsert Kirovi kaluri-
kolhoosi kroonikafilmid, puhkpilli-
orkester Helikon, Valla-alune, 
Neeme Nogia, Raudam, Lee, Kagu 
Kabujalakõsõ, Põhjapiigad, Viimsi 
Muusikakooli viiulilapsed ja Viimsi 
Kooli muusikaõpilased
Tantsuks mängib ansambel 
Regatt, õhtut juhib Riho Rõõmus
Sissepääs nii kontserdile kui ka 
muuseumi tasuta!
Viimsi Vabaõhumuuseumis 
    
13. august k 18 ja 
14. august k 12 
Kontsertetendus "Malviina päevik" 
Pühendatud Olav Ehala 
60. sünnipäevale ja raamatuaastale 
Etenduse lavastaja on Maido Saar, 
kunstiline juht Külli Talmar 
Kaasa löövad Olav Ehala, Jaanika 
Sillamaa, Margus Toomla, 

Viimsi Kooli koorid, Ita-Riina 
Pedaniku laululapsed, tantsuan-
sambel Lee, Viimsi valla laste- ja 
noorte tantsurühmad ja paljud 
teised kollektiivid
Viimsi mõisa pargis

13. august k 21
Ansambel Parvepoisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

14. august  
Siidimaali päev, õpitoad 
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas 

14.–15. ja 24.–27. august k 19 
Astrid Lindgren / Urmas Lennuk 
"Hulkur Rasmus" Viimsi Suveteatris 
Muusikalise kogupereetenduse 
lavastaja on Andres Dvinjaninov, 
helilooja Tauno Aints
Kaasa teevad Anne Paluver, Egon 
Nuter jpt.
Rannarahva Muuseumi õuel
  
15. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. august k 11 
Jumalateenistus – koguduse 
86. aastapäev
Jutlus Allan Helde
Muusika koguduse muusikutelt
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15. august  k 14.30
Jumalateenistus 

Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

17. august – 20. september
Raamatunäitus “Kui peas on töö-
mõtted“
Lastele: 1.–30. september 
“Tahan saada targaks“
Viimsi Raamatukogus

18. august k 19–20.30
Aerobike.ee maantee temposõidu 
võistlused
Marsruut: Randvere tee – Lubja tee 
– Leppneeme tee

20. august k 16  
Kalatraali kontsert: isamaaline 
pärastlõuna Bonzoga
Avatud kohvik
Piletid saadaval kohapeal  
Rannarahva Muuseumis

20. august k 18
Eesti Vabariigi taasiseseisvumis-
päeva kontsert
Esineb Viimsi ja Kuusalu 
Muusikakoolide ühendorkester, 
dirigent Ott Kask
Prangli Rahvamajas

21. august k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

21. august k 10–15
Rannarahva täika: raamatud, 
muusika, kino
Müügisoovidest teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee 
või tel 606 6931, 51 00 281
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“ 
Näitus “Võrgu ilu“ (Väikese 
Muuseumiroti auhinna laureaat)
Püsiekspositsioonid Rannarahva 
elust-olust muinasajast tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P k 12–17
Rannarahva Muuseumis

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

Fotonäitus “Prangli saare rahva-
maja 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 aastaringselt 24h
Naissaare Muuseumis

21. august k 16
Eesti Vabariigi taasiseseisvumis-
päeva kontsert
Esineb Tallinna Keelpillikvartett 
(Urmas Vulp, Olga Voronova, 
Toomas Nestor, Levi-Danel 
Mägila), klaveril Diana Liiv
Tasuta või sümboolse hinnaga
Viimsi mõisas

22. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. august  k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

28. august k 20–22.30
Muinastulede öö lõkked
Esineb Chalice, kontserdi 
algus k 20
Muinastuled süüdatakse 
k 21.30
Viimsi Vabaõhumuuseumis

28. august k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

29. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobikirikus

29. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. august  k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Jukka Repo
EELK Randvere Peetri kirikus

4. september
Kaltsupäev, õpitoad
Pranglisaarte Muuseumis
 
4. september k 21
Ansambel Sada ja Seened
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

5. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. september k 14.30 
Jumalateenistus armulauaga
Kiriku 158. aastapäev 
Teenib Aare Kimmel
Jutlus Raido Oras (Viimsi Vaba-
kogudus)
Muusikat teevad Joel, Daniel ja 
Samuel Reinaru
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Mina koos teise eestlase 
Janne Järveltiga oleme 
vabatahtlikud Siyapham-
bili orbudekodus, mis 
asub Langa townshipis 
Kaplinnas Lõuna-Aafrika 
Vabariigis. Tegemist on 
Euroopa Vabatahtliku 
Teenistusega (EVT)*, mis 
on Euroopa Liidu poolt 
rahastatav noorteprog-
ramm. 

EVT võimaldab minna noorel 
vanuses 18–30 vabatahtlikuks 
kas mõnda Euroopa riiki või 
isegi kaugemale. Meie projekt 
kestab kokku üheksa kuud, 
millest viis on siin juba oldud 
– selle sügise novembris tule-
me tagasi koju. Eestist koor-
dineerib meie projekti MTÜ 
Eesti Erinoorsootöö Ühing 
noOR.

Vabatahtlikuna orbude-
kodus
Tegutseme vabatahtlikena 
Siyaphambili (e.k. ‘edasi lii-
kuma’) orbudekodus lastega, 
kes on kaotanud oma vanemad 
hIv/aIdSi tõttu. Kõik lapsed 
ei ole siiski päris orvud, neil 
on vanemad või sugulased ole-
mas, aga kuna viimased elavad 
väga vaestes tingimustes, ei 
ole neil võimalik oma järeltu-
lijate eest hoolitseda. Püsivalt 
elab orbudekodus umbes viis-
teist last vanuses 5–20 eluaas-
tat. 

Igapäevaselt tegeleme af-
ter School Care programmiga, 
kus osaleb keskmiselt kolm-
kümmend last. Meie põhitöö-
aeg on kella 14st 15.30-ni 4–5 
päeva nädalas. 

Pärast seda oleme vajadu-
se korral Siyaphambili oma 
programmide läbiviimisel abi-
käteks. Panime kokku väikse 
kava, mida vastavalt vajadu-
sele aeg-ajalt muudame. Kuna 
enamus lapsi jõuavad orbu-
dekodusse kella kolmest, on 
meie punt tavaliselt 5–12-pea-
line, peamiselt pisemad. Män-
gime nendega lõbusaid gru-
pi- ja sportmänge, harjutame 
koostööd läbi meeskonnamän-
gude, õpetame eesti keelt, tut-
vustasime Eestit ja Euroopat, 
kunstipäevadel joonistame, 
värvime, lõikame, kleebime… 
Iseenesest lihtsad tegevused, 
mis siiski laste oskusi ja tead-
misi parandavad ja täiendavad 
ning mis kõige tähtsam – too-
vad neile sära silma ja naeratu-
se suule. 

“Nukitsamees” ja 
kaerahelbeküpsised
Meie põhikavas on sageli väi-
keseid kõrvalepõikeid. Näiteks 
mõned küpsetamispäevad, kui 
valmistasime eestipäraseid 

Eesti neiud Aafrikas 
orbudekodus

kaerahelbeküpsiseid ja muf-
fineid. mõnda aega viisime 
lapsi Langa turismikeskusesse 
voolima, kus neile alati väga 
meeldis, ja ka meie armas 
“Nukitsamees” (inglisekeelse-
te subtiitritega) ei ole neil nä-
gemata. 

Juhtub ka, et vahel oleme 
neile ise õpilased – lapsed õpe-
tavad meile isiXhosa keelt ja 
aafrika tantse. Juba väikesest 
peale oskavad nad hämmasta-
valt hästi tantsida – neile oleks 
see justkui sündides kaasa an-
tud. 

Siyaphambili lapsed ei ole 
kindlasti mitte kerge eluga 
olnud, kuid nad on toredad ja 
tublid ning neil on väärt unis-
tused: kes tahab saada ars-
tiks, kes politseinikuks, kes 
juristiks, sotsiaaltöötajaks või 
jalgpalluriks. Tähtis on see, et 
nad ei kaotaks lootust ja olek-
sid valmis saavutuste nimel 

pingutama. Viie kuuga on nad 
meile väga südamelähedaseks 
saanud ja nendega tegelemine 
on puhas rõõm.

Langa – mustanahalis-
te väikelinn
Langa (e.k. ’päike’) township 
on Kaplinna külje all asuv 
mustanahaliste väikelinn. Val-
geid siin peale meie kahe ei 
ela. Kuritegevust on towns-
hippides palju, kuid õnneks on 
Langa teistest selletaolistest 
piirkondadest ohutum. Peami-
selt röövitakse ja varastatakse, 
mida tavaliselt saadavad korda 
narkootikumide mõju all oleva 
inimesed, kuid tihti tuleb ette 
ka raskemaid kuritegusid. 

Pimedas väljasliikumist 
tuleks võimaluse korral alati 
vältida, sest enamus rünnaku-
test pannakse toime just siis. 
Päeval ei ole sugugi nii ohtlik, 
kuid ettevaatlik peab siiski ole-
ma, näiteks mobiiliga tänaval 
rääkimine või nähtavas kohas 
kandmine ei tule kõne allagi. 

Meil on siiani suhteliselt 
hästi läinud. Paar intsidenti 
on olnud, aga  rohkem alguse 
poole ja ei midagi kaelamurd-
vat. Praeguseks teab juba suur 
osa Langas elavatest inimes-
test meid ja seda, et me ei ole 
rikkad turistid, vaid elame 
ning töötame siin, millest nad 
väga lugu peavad. Kohalikud 
on äärmiselt sõbralikud ja hoo-
livad ning on meid oma kogu-
konda omaks võtnud.

Jalgapalli MM
Nagu teada, toimus jalgpalli 
MM sel aastal Lõuna-Aafrika 
Vabariigis. See spordi tipp-
sündmus oli kohalike jaoks 
väga suure tähtsusega. Meele-
olud olid laes ja rahvas uhke! 
Juba paar kuud enne mmi al-
gust hakkasid inimesed üha 
tihedamini vuvuzeladega pa-
sundama, Lõuna-Aafrika Va-
bariigi lipukesi autode külge 

panema, fänniriietes ringi käi-
ma ja tänavatel hüüdma: “Feel 
it. It is here.”

Kaplinnas olid loomulikult 
üleval suured ekraanid ja deko-
ratsioonid, toimusid pidustu-
sed ja organiseeriti fännialad. 
Kui Lõuna-Aafrika meeskond 
“bafana bafana” MMil esime-
se mängu võitis, oli kohalike 
rõõm üüratu. Kui aga tuli esi-
mene kaotus, olid nad tohutult 
löödud – rahvas oli äärmiselt 
pettunud ja õnnetu. Vuvuzela-
lärm ja lipukesed autodel ka-
hanesid märgatavalt, “bafana 
bafana” särke enam ei kantud 
ning need taheti isegi poodi 
tagasi viia. Esimesed päevad 
pärast kaotust olid hullemad, 
õnneks hiljem sai inimesed 
sellest üle ja elavnesid taas. 

Ka televisioonis võtsid 
tähtsad isikud sõna ning kutsu-
sid rahvast üles olema rõõm-
sad ja uhked edasi selle üle, 
et MM üldse Lõuna-Aafrikas 
toimub. MMi ajal oli linn igast 
maalima otsast pärit fänne täis 
ja melu oli ööpäevaringne. En-
dal õnnestus piletid saada ühe-
le mängule: Portugal vs Põhja-
Korea, mis toimus Kaplinnas 
green Point Stadiumil ja mille 
Portugal võitis 7:0.

Asendamatu kogemus
Kogu vabatahtliku elu koge-
mus on siiani olnud kirjelda-
matult huvitav ja õpetlik. Elada 
hoopis teistsuguses keskkon-
nas, töötada lastega, näha Lõu-
na-Aafrika superilusat ja mit-
mekülgset loodust ning õppida 
sügavamalt tundma kohalike 
elustiili, mõtteviisi ja kultuuri 
– see on midagi täiesti asenda-
matut. Siit saadud kogemused, 
teadmised ja seiklused jäävad 
eluks ajaks meelde ning Lõu-
na-Aafrika Vabariik igaveseks 
meie südamesse.

Sandra Tross
Langa, LAV

Koolipäevale järgnev programm 
on hoos.

*RohKem INFoRmatSIooNI eLI 
NooRtePRogRammI Youth IN aC-
tIoN Kohta LeIate euRooPa Noo-
RED KODULEHELT: WWW.EUROOPA.
NooRed.ee.

Üheskoos tehakse Eesti retsepti järgi kaerahelbeküpsiseid. 

Loo autor koos mustanahaliste 
lastega. 

Rodeo areen rõkkab 1600 naise ergutushüüe-
test, kui metsikud härjad püüavad seljast maha 
visata nahksetes pükstes mehi. Rodeo toimub 
Knibbe Ranchis San Antonio linna lähedal Texase 
osariigis. 

Viieteistkümnest võistlejast tuleb võitjaks mees, kes suu-
dab härja seljas vastu pidada 12 sekundit. Keskmiselt suu-
detakse seda teha 4–5 sekundit.

Rodeo on Zonta International 60. Convention’i ava-
mistseremoonia üks osa. Viis päeva olid naised üle maa-
ilma koos selles väikeses (600 000 elanikku) unises lin-
nakeses, et arutada heategevuse uusi perspektiive. Zonta 
Tallinna klubist olid nõupidamisel eelmine president Ka-
trin Tiitus ja selle aasta klubi president Tiina Park, mõle-
mad Viimsi vallast. 

tallinna Zontal on hetkel 15 liiget. Need on naised, 
kes tegelevad vabatahtlikult heategevusega. San Antonio 
convention oli suurejooneline ettevõtmine, alates avami-
sel esitatud rodeoetendusest ja lõpetades lõpugalaga, kus 
needsamad 1600 delegaati olid enamuses rahvariietes ja 
pidasid kõnesid maailma globaliseerumisest ja ükstei-
se mõistmise tähtsusest. Valiti uus president, kelleks sai 
dianne K. Curtis Californiast, Canyon Bulk Inc omanik. 

San Antonio on mitte eriti ameerikalik linn. Linna lä-
bib kitsas jõgi ja suurim atraktsioon linnas on paadisõit 
jõel. 8 dollari eest saab läbi linna sõita ja vaadata kaldal 
kõrguvaid elegantseid maju ning kaldapealseid kohvikuid. 
Igas kohvikus teeb keegi mingit muusikat – kes viiuldab, 
kes mängib vilepilli, kes laulab. Osaleda võivad kõik, kel 
tahtmist. 

Linna ainuke ajalooline vaatamisväärsus on Alamo 
kindlus, mille ehitamist alustati ameeriklaste mõistes väga 
ammu, aastal 1724. Just siis, kui eesti oli läinud pärast 
Põhjasõda juba Vene tsaaririigi koosseisu. Ligi kolmesa-
ja-aastased müürid on siinses kontekstis tõeline vaatamis-
väärsus. Pildistada kindluses ei lubata, sest see võib kivi-
müüridele kahjulik olla. Palavus oli ka Texases juulikuus 
hingemattev, nii et tasuski natuke müüride vahelt varju ot-
sida. Convention toimus Mariotti hotellis. Veidike võõras 
tundus Ameerikas väga omane brown bag lunchide popu-
laarsus. Selle asemel, et mõnes jõeäärses restoranis süüa, 
tellisid osalejad endale ikka pruuni paberkoti sees lõuna 
(40 dollarit) ja krõbistasid seda hotelli fuajees istudes. 

Võõrastavalt mõjus delegaatide armastus märkide vas-
tu. Olime ette hoiatatud, et märke tuleb palju kaasa võtta. 
Juba avamispäeval hakkas märkide vahetus peale ja kestis 
viimase kokkutuleku päevani. Koju tulime pintsakureväärid 
märke täis nagu mõnel sõjaveteranil. See ongi Ameerika.

Tiina Park
Tallinna Zonta klubi president

Viimsi vaprad 
naised San Antonios

Tiina Park ja Katrin Tiitus Knibbe Ranchos rodeol.
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Juuni viimasel nädala-
vahetusel peeti Türil 
18. korda Eesti valdade 
suvemänge. Kohal olid  
spordiesindused 63 val-
last. Mõõtu võeti seitsmel 
spordialal, millest nelja 
parema ala punktid läksid 
arvesse üldparemusjär-
jestuse määramisel. 

viimsi parim koht – auhinna-
line kolmas – saavutati naiste 
võrkpallis. Anu Karavajeva 
juhendamisel võitsid pronks-
medali Inna tomberg, Reet 
Sepp, Keesi Pära, Triin Haidla, 
Ülle Olli, Kati Vann ja Katriin 
Haidla. Parimad võrkpallinai-
sed tulid sel aastal Audru val-
last, teise koha saavutas Tartu 
vald. Meeste võrkpallis, milles 
Viimsi ei osalenud, tuli võit-
jaks Kiili vald. 

Orienteerumises saime 10. 
koha, ainsana jooksis meie 
meestest medalile M50 va-
nuseklassis võistelnud Mati 

Valdade suvemängud
Preitof. Kiiremad kontroll-
punktide läbijad olid Türi val-
last. Köieveost Viimsi osa ei 
võtnud, võit läks Juuru valda. 
Meie mälumänguvõistkond jäi 
sel aastal 12. kohale, võitma-
tuks osutus Kadrina. Jalgrat-
takrossis tuli Viimsisse M-16 
klassis esikoha võitis Oskar 
Nisu. Kuna arvesse võeti igast 
vallast viie parema ratturi tule-
mused, piisas ainsa viimsila-
sena distantsi läbinud Oskari 
võidupunktidest vaid 20. koha 
saavutamiseks. Sellel alal tuli 
võitjaks Rakke vald Lääne-Vi-
rumaalt. 

Põhialal kergejõustikus 
tuli võitjaks Tartu vald, Viim-
si 10-liikmeline võistkond sai 
kahe võistluspäeva kokku-
võttes 14. koha. Kahekordsed 
võidupunktid tõi meie valla 
punktiarvestusse Eha Rünne, 
võites kuulitõuke ja kettaheite. 
Sergei Tsherepannikov võitis 
kuldmedali 5000 m jooksus ja 
1500 m jooksus lisaks veel hõ-

beda. Mati Märtson, kes võist-
les neljal kergejõustikualal, 
sai tasuks kaugushüppes hõ-
beda ja 100 m jooksus pronk-
si. Enamus pjedestaalikohti 
hõivasid  viimsilased meeste 
400 m jooksus – mart Soesson  
sai hõbedase ja Kaupo Pilder 
pronksmedali. Meeste kõrgus-
hüppes sai hõbemedali Raiko 
Veisberg. Kahjuks on juba 
mitu aastat Viimsi kergejõus-
tikukoondise miinuseks teate-
jooksuvõistkonna puudumine. 
Osalemine sellel alal tõstaks 
tunduvalt meie positsiooni 
teiste konkureerivate valda-
de seas. Ometi on meil  kaks 
kergejõustikuklubi, kes peaks 

hoolitsema  ala järelkasvu eest 
ka valla esindusvõistkonnas. 

eesti valdade XvIII su-
vemängude üldvõitja oli taas 
Tartu vald, teiseks jäi võõrus-
taja Türi ja kolmandaks Kiili. 
Viimsi jäi üldjärjestuses 11. 
kohale.

Järgmisel suvel peetakse 
Eesti linnade ja valdade ühi-
sed suvemängud 8.–10. juulini 
Rakveres.

Tänan kõiki Viimsi koon-
dislasi tubli esinemise eest!

Tulemustega saab tutvuda 
veebilehel www.joud.ee.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Viimsis peetakse 
temposõidu finaal
Kolmapäeval, 18. augustil peetakse Viimsis Filter 
temposõidu karikasarja finaaletapp.

Tegu on viimase üritusega 
sellel hooajal, kus asjaarmas-
tajad saavad koos proffide-
ga eraldistardiga rattasõidus 
mõõtu võtta.  

Seekordsel etapil on 
mängus ka Viimsi valla eri-

auhinnad kiireimatele valla elanikele. Preemiad lähevad 
kiireimale mees- ja naisvõistlejale ning kõige nobeda-
male alla 16-aastasele ratturile. Et ka pisiperele jätkuks 
võistluspaigas tegevust, siis on kohale tulnud Plekkliisu 
jalgrattakool koos turvalist liiklemist õpetava vigursõidu-
linnakuga, mis kõigile lastele täiesti tasuta kasutamiseks. 
Külajutud räägivad, et vigursõidulinnakus võib kohata ka 
Haribo karu. PS! Kõige tublimatele harjutajatele on eriau-
hinnad välja pannud SKY Park.

Start avatakse kell 19. distants on kõigile jõukohane – 
17 km pikk – ning registreerimine toimub kohapeal. Neil, 
kellel on startimisega kiire, soovitame aga kaasa võtta ka-
sutatud SEBE bussipileti, sest selle esitamisel on võimalik 
Filter temposõidu karikasarjas rajale minna eeliskorras. 
Täpsem info ürituse kohta: www.aerobike.ee.

Spordiüritustest tulemas
12.–13. august Harjumaa omavalitsustöötajate SPORDIPäE-
VAD / Kloogaranna

18. august k 19.00 FILTER TEMPOSÕIDU karikasarja 7. etapp 
jalgrattasõidus / Haabneeme

Selgusid kiiremad avamerel 
tuules ja tormis ujujad

Bruno Nopponen koos pojaga, kes hoiab võidukarikat. 

SK Ookami judokool 
ootab kõiki huvilisi trenni

Ootame septembrist kõiki spordihuvilisi judotrenni. 

Tähtsust ei ole vanusel ega kogemusel, vaid huvil tegeleda 
spordiga. Seega on judo see spordiala, mis arendab last nii 

vaimselt kui füüsiliselt, et edukas olla. 

Selleks, et komplekteerida ka uued rühmad, palume Teil 
eelregistreeruda meie meilile info@ookami.ee

Üldkoosolek toimub 24.08.2010 kell 18.00 
Sisekaitse akadeemias.

Kontakttelefon:  55 528 574

Olete kõik oodatud.

Võimlemis- ja tantsuklubi 

Keeris
ootab nii vanu kui ka uusi 
huvilisi järgmistesse rühmadesse:
 
l mudilased
l 1. klassi tütarlapsed
l 2.-3. klassi tütarlapsed
l 4.-5. klassi tütarlapsed
l 5.-7. klassi tütarlapsed
l 8.-9. klassi tütarlapsed
 
Treeningud toimuvad Viimsi KK spordi-
kompleksi ruumides.
 
Info tel. 609 1646, 56 502 669, Ene Mets.

Samal ajal Tallinna 
Merepäevadega leidis 
16. juulil 2010 aset ka 
järjekordne Tallinna Muu-
liujumine, mis saab oma 
nime Merivälja muulilt 
Pirita muulini ujumise 
järgi ning kus pikema 
distantsi esindajatel tuleb 
sama vahemaad ujuda 
lausa Tallinna lahes asuva 
ja rahvasuus tuntud 
“kuuli muna“ ümber. 

Distantsi pikkuseks sai valida 
vastavalt kas turvalisel ranna-
alal kuni 1 km või põhivõist-
lusena 2,5 km või 5 km. Nagu 
ikka, ei puudu üheltki korrali-
kult muuliujumiselt tuul ja lai-
ned. Ka sedakorda ei lasknud 
Neptun kangemaid ujujad välja 
selgitada peegelsiledas vees, 
vaid ikka lainemöllus ja mööda 
poisid orienteerudes, aga vähe-
masti oli vesi soe ja mõnus. 

Võistluskeskus asus Pirita 
ranna jõepoolses otsas muuli 
vahetus alguses, kuid stardi-
paika viis ujujad selleks tellitud 
buss. Osalejatena registreerus 
kokku 71 inimest, kellest ena-
mus olid harrastussportlased 
ning kindlalt sai ületatud ka 
eelmisel aastal osalenute arv. 

Põhidistantsi start toimus 
täpselt kell 19.00 Merivälja 
muulilt. Võistlejaid turvasid 
EastPole’i mereaerutajad ning 
teised vabatahtlikud mere-
sõitjad oma isiklike paatide ja 
kaatritega, milles igaühes AS 

gSS Security vetelpäästjad, 
ning  rannaalal valvas g4S 
rannavalve paat. Kõiki lõpeta-
jaid ootas finišis soe tee ja dip-
lom, vanuseklasside võitjaid 
said aga selleks spetsiaalselt 
kujundatud medali ning põhi-
distantsi kiiremad ka võiduka-
rika. Kõigi osalejate vahel loo-
siti välja ka auhinnad ürituse 
sponsoritelt.

Superdistantsi absoluu-
tarvestuse kiireim oli Bruno 
Nopponen, kes läbis 5 km 
ajaga 1:15.12. Talle järgnesid 
Martin Laid ajaga 1:18.01 ja 
Henri Kaarma 1:19.51. Kogu 
esikolmik esindab Viimsi Vee-
klubi. Naiste kiireim oli samal 
distantsil Eve Virkkunen U-
klubist ajaga 1:24.50, teisena 
tuli finišisse Polina Lutshevits 
Järveosta SK-st, tema aeg oli 

1:32.15, kolmandat julget naist 
sellel distantsil aga kahjuks ei 
olnudki. 

Poolpikal 2,5 km distant-
sil oli võitja Viimsi Veeklubis 
harjutav Pärnu UCA esindaja 
Andrei Makarenko, aeg 43.54, 
teine oli Raoul Raidna Tal-
linnast ja kolmas Ergo Tamm 
triatloniklubist 21CC, ajad 
vastavalt 48.24 ja 49.39. Naiste 
võit jagunes võrdselt Ännifriid 
Põderi (KUK) ja Maria Palla-
se (KUK) vahel, mõlema aeg 
44.01. Naistest kolmandaks 
tuli kõigest kümne sekundiga 
võitjatest maas Helen Schmitt, 
kes sai ajaks 44.11.

Minidistantsil (kuni 1 km) 
olid kiiremad noortest Alina 
Kalle ja Rinel Pius, mõlemad 
taas Viimsi Veeklubist, ning 
täiskasvanutest Raily Maalust 

U-klubist ja Kristo Sepp Tal-
linnast.

Korraldajad loodavad üri-
tusel osalejate järk-järgulist 
kasvu aasta-aastalt, propa-
geerimaks nii avaveeujumist 
kui tervisesportimise üht või-
malust kui ka ujumisoskuse 
vajalikkust, sest nagu näha, 
on korraliku ujumisoskusega 
võimalik rinda pista nii tuul-
te kui ka lainetega ning seda 
isegi jääkülmas vees, mille 
tõestuseks võib tuua samade 
inimeste poolt korraldatud ta-
liujumise meistrivõistlused Pi-
rital veebruaris. Mõlema üritu-
sega tahetakse inimesi veenda 
julgelt osalema täiskasvanute 
ujumiskursustel, et sellega 
natukenegi aidata kaasa up-
pumissurmade vähenemisele 
kogu vabariigis.

Võistlust kommenteeris 
Eesti ujumiskoondise pea-
treener Riho Aljand ning üri-
tuse korralduse eest hoolitses 
Viimsi Veeklubi. Siinkohal 
täname ka kõiki abilisi, kes 
ürituse korraldusele  kaasa ai-
tasid. Nendeks olid  sponsorid 
Würth, teatly ja Jaa disain, 
EastPole’i mereaerutajad ees-
otsas Margus Lellega, meda-
likujundaja Tiina Kannistu. 
Merepoidega aitasid Ericsson, 
Rein Ottosson ja Ujumisliit 
ning lisaks veel paljud teised 
tublid vabatahtlikud.

Janika Tüür
Viimsi Veeklubi 

info@veeklubi.ee
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Müüa kvaliteetset 
sõelutud 

haljasMulda 
Transpordi-
võimalus 

Tellimine 
56 183 307

ERAKUULUTUSED

l Pikaajalise kogemusega (lisaks auditeerimis-

kogemus) raamatupidaja pakub raamatupidamis-

teenust. Hind kokkuleppel vastavalt töö mahule. 

Telefon 51 00 055 või e-post kadriniinemaa@hot.ee.

l Kodude koristus ja akende pesu. Tel 58 098 230.

l Müüa odavalt turismitalu sulgemise järel alles-

jäänud uhiuut majapidamiskaupa. Tel 653 8152, Piret. 

 

l Müüa Moskvits 2140 55 kW. Väljalaskeaasta 

1979, läbisõit 91 000 km, originaalvärv, ei 

roosteta, sõidetud suvel, üks omanik, ülevaatus 

kehtib. Hind 15 000 kr (saab kaubelda). 

Tel 53 616 970, 601 6614 (kuni oktoobrini). 

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kont-

rolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 

koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. 

Tel 51 65 035.

l Teostame viimistlustöid. Tel 55 608 936, 

isopartner@hot.ee.

l Otsime sõbralikku ja usaldusväärset lapsehoidjat 

3-aastasele lapsele Haabneemes. Hoidjat vajame 

2 korda nädalas (k 9–14). Rohkem infot telefonil 

51 05 105.

l Otsime Haabneemes 3-toalisse korterisse 2–3 

korda kuus koduabilist (koristamine, triikimine). 

Telefon 51 84 834.

l Otsime 4-kuusele poisile toredat hoidjat. Esialgu 

3–4 tundi päevas. Tel 52 93 173.

l Ilul on uus nimi – PÜSIMEIK. Küsi lisa tel 56 944 

828 või kordamed@kordamed.ee, vaata 

www.kordamed.ee. Kordamed kliinik, Pärnu 

mnt. 80, Tallinn.

 

l KEELEÕPE – INGLISE, ROOTSI, SOOME! Suvepuhkus 

on parim aeg keelte õppimiseks! Koolitame 

Tallinna kesklinna piirkonnas, Kadriorus. Indivi-

duaaltundide paketid: 20 ak t (20 x 45 min), 30 ak 

t (30 x 45 min), 40 ak t (40 x 45 min). 1 ak t (45 

min) al. 260.-. Proovitund soodushinnaga 2 ak t 

(2 x 45 min) / 2 x 220.-. Parim individuaaltundide 

hind Tallinnas! www.kajavahikoolitus.ee, e-post 

kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning 

puude langetamist. Tel 55 637 666.

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või 

garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. 

www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

Viimsi Teatajale on reklaamide eest võlgu järgmised firmad:
l Lidiane Pubi ja Sarhan Projekt OÜ. 
l Pikaaaegne võlglane on OÜ Toffer Projekt. 
l Maikuust saadik on võlglased OÜ Piperec ja OÜ Lapsemeelne ning Skind OÜ.

Viimsi SPA 
prillipoes

Uued spetsiaalsed prilli-
läätsed autojuhtidele!

Suur valik polaroid 
päikeseprille.

Soodsad hinnad!!!
Silmaarstile 

registreerimine 
tel. 601 1570

Isamaaline 
pärastlõuna 
Bonzoga 
20. augustil kell 16 
Rannarahva Muuseumis.

Avatud pidupäeva kohvik.

Kontserdi piletid 
hinnaga 100 kr 
saadaval Ranna-
rahva Muuseumis 
K-P kl 12–17 ja 
kontserdi 
päeval tund 
enne algust 
kohapeal.

Kohtade arv piiratud. 

Viimsi Vabaõhumuuseum 
Rohuneeme tee 51/Muuseumi tee 1

Pringi küla, Viimsi vald

Rannarahva Muuseum 
Nurme tee 3

Pringi küla, Viimsi vald

Pakume suurepäraseid võimalusi mil-
jööväärtuslikus keskkonnas nii suurtele 

kui väikestele seltskondadele koolituste, 
nõupidamiste, perekondlike tähtpäeva-
de ja paljude muude sündmuste läbi-

viimiseks.

Aitame ürituste korraldamisel ja prog-
rammi koostamisel ning toitlustamisel.

Tellimused:
Eha-Kai Mesipuu / Turundusjuht
ehakai@rannarahvamuuseum.ee

telefon 6066931 ja 5100281
www.rannarahvamuuseum.ee



laste nostalgiahõngulisi lem-
miksööke ja -jooke. Riietus 
võiks olla ilmale vastav ja kol-
hoosiajastu hõnguline. 

Juubilaridele palume lilli 
mitte tuua, kuid kui on kingite-
gemise soov, ootab muuseum 
põnevaid endisaegseid ese-
meid, millega rikastada oma 
kogusid. Samuti on võimalus 
pista väike toetus meie “anne-
tuste mannergusse”.

Kohtumiseni juubelipeol
Rannarahva Muuseum

13. august 2010  15

Reede õhtul, 13. augustil 
tähistame suurejoonelise 
retropeoga Viimsi Vaba-
õhumuuseumi 30. sünni-
päeva ning Kirovi Kaluri-
kolhoosi 60. aastapäeva. 
Üles astuvad Kirovi-aeg-
sed taidluskollektiivid, 
puhkpilliorkester Helikon, 
vokaal-instrumentaalan-
sambel Regatt ning 
mitmed teised külalisesi-
nejad. Õhtut juhib oma-
aegse Kirovi ansambli 
Vanaviisi eestvedaja Riho 
Rõõmus. 

Suuri juubilare on lausa kaks: 
vabaõhumuuseumi sünnipäe-
val saame meenutada ka too-
nase eduka kalurikolhoosi 60. 
asutamisaastapäeva. 1980. aas-
tal, kui tähistati S. M. Kirovi 
nimelise Näidiskalurikolhoo-
si asutamise 30. aastapäeva, 
avati Pringi külas asuv Viimsi 
Vabaõhumuuseum, toonane 
kolhoosi muuseumi vabaõhu-
osakond. Täna kuulub Viimsi 
Vabaõhumuuseum SA Ranna-
rahva Muuseum koosseisu ja 
on kujunenud üheks suurimaks 
ja tuntuimaks Viimsi külastus-
objektiks nii turistide kui ka 
kohalike elanike hulgas.

Kutsume juubelile!

Muuseum korraldab juubi-
laride auks suure retropikniku 
stiilis sünnipäevapeo. Toimub 
taidlusülevaatus, kus astuvad 
üles paljud teenelised rahva-
kollektiivid. Vokaal-instrumen-
taalansambli Regatt esituses 
kõlavad 70.-80. aastate Eesti 
levimuusikahitid. Kuumemaid 
tantsurütme vabaõhumuuseumi 
sünniaegadest kõlab hilisõhtuni. 

Enne kontserti saab alguse-
ga kell 17 laudahoones vaada-
ta retrokino, kus jooksevad Ki-
rovi aegset elu-olu tutvustavad 
lühifilmid ning osa võtta mu-
hedast vestlusringist kolhoosi 
ajaloo teemadel. Kõik endis-
aegsed kalurikolhoosi töötajad 
vestlusringi väga oodatud!

Juubeliürituse ajal on va-
baõhumuuseumi külastamine 
ja kontsert kõigile tasuta. Kaa-
sa palume võtta piknikutekk 
ja -korv, kuigi ka kohapeal on 
võimalik soetada sünnipäeva-

KAVAS:
17.00 Kingu talu laudas 
retrokino ja vestlusring 
19.00 Juubelipeo pidulikud 
avasõnad ja õnnesoovid 
19.15 Helikon 
19.45 Neeme Nogia
20.00 Segakoori Raudam 
ansambel
20.10 Valla-alune
20.20 Põhjapiigad
20.30 Viimsi Muusikakooli 
viiuliõpilased 
20.40 Lee, Kagu Kabujala-
kõsõ
21.00 Viimsi Kooli muusika-
õpilased
21.15 Vokaal-instrumen-
taalansambel Regatt

Sissesõit Kirovi kolhoosi.

Tüdrukud ja poisid! On teil huvi moekuns-
ti ja disaini vastu ning te soovite õppida ja 
koos leiutada kõikvõimalikke tehnikaid, 
mida saab kasutada kangaga? Proovida 
õmmelda, trükkida, kaunistada ja korral-
dada kevadeks omavalmistatud töödetest 
meeldejääv moesõu?

Olete oodatud alates septembrist Viimsi Hu-
vikeskuse (Nelgi tee 1) käsitööklassi (Päikese-
pesa ruum I korrusel) tutvuma minu maailmaga!

Minu nimi: Luule Pakkas
Lõpetanud: Kujutava Kunsti Tartu Kooli 1987–

1992;
Tallinna Kergetööstustehnikumi tehnoloogia-

tehniku eriala 1990-1993;
Tallinna Kunstiakadeemia ettevalmistuskur-

sused 1993-1995;
Ludwigsburgi rahvaülikoolis saksa keele 

kursused 1996-1997;
Euroülikooi moekunstnik-disaineri eriala 

1990-2003.
Osavõtud võidud: 19.05.2001 Beefeater Biki-

ni Showl parima Fantaasia bikiinimoe Võitja tiitel.

2.02.2002 Habitus Baltijaselt osavõtt.
2005 a. suvi lastekollekstiooni esitamine Pär-

nu moepäevadel.
2005 a. talv naistekollektsiooni esitamine 

Hollywoodis moeturu raames.
Hetkel Mari Martini eestvedamisel osalen RE-

USE projektis taaskasutusdisainerina + disainer-
laatadel oma kollektsioonidega.

Kui Sulle tundub, et minult on midagi õppida, 
anna teada oma osavõtusoovist aadressile luu-
lepakkas@hotmail.com või helista 56 221 130.

Püüame teha maailma paremaks ning õpime 
TAASKASUTAMA!!!

Viimsi Huvikeskus 
ootab kõiki huvilisi alates septembrikuust 

osalema erinevates huvitegevustes   

Väikelaste muusikastuudio TIPSU
Rühmad lastele alates 6. elukuust kuni 7. eluaastani  

Tunnid algavad 13. septembril
Info ja registreerumine: itariinapedanik@gmail.com

Laulu–mänguring LAULUSUUD
Rühmad lastele vanuses 3-8 eluaastat

Tunnid algavad 8. septembril
Info ja registreerumine: mairepedak@hot.ee

Laulustuudio individuaalõpe
Vabu kohti ei ole

Tantsuklubi VIIRA
Rühmad lastele vanuses 5-11 eluaastat

Tunnid algavad 6. septembril
Info ja registreerumine: pedanik1@hotmail.com

Kaie Kõrbi balletistuudio
Rühmad lastele ja täiskasvanutele

Info ja registreerumine: 50 14 417, kaie@balletistuudio.ee

Moekunsti ja disainiring  
Ootame nii eesti kui vene keelt kõnelevaid lapsi ja noori

Info ja registreerumine: 56 221 130, luulepakkas@hotmail.com 

Krissu Käsitöötuba väikelastele ja kooliealistele 
Loovustunnid lastele vanuses 2-4 ja 5-7 eluaastat

Tarbekunsti ringid (tekstiil, klaas, keraamika) kooliealistele lastele
Info ja registreerumine: kristiina.puudersell@gmail.com

Geitrudi loovusringid 
Loovusringid lastele vanuses 1,5-7 eluaastat

Kunstiring lastele vanuses 7-9 eluaastat
Info ja registreerumine: geitrud@gmail.com

Krissu tarbekunstikursused täiskasvanutele
Info ja registreerumine: kristiina.puudersell@gmail.com

Inglise keele õpe kõikidele tasemetele
Soodsad hinnad!!!

Info ja registreerumine: Reeli Saluveer, 56 676 657 reelisalu@hot.ee

Ladina-Ameerika tantsude treening
Treener Mark Grimitliht

Info ja registreerumine: Liina Jõesaar 56 926 866, liina.joesaar@gmail.com

Jooga
Treener sertifitseeritud fitness konsultant Evelin Märtson  

Info ja registreerumine: completebodyconcepts@yahoo.com

Aeroobika
Reedeti 12.00 Treener Tiina Rebane

Info ja registreerumine: Marje Plaan marje@viimsivv.ee

Kergemuusikakoor ViiKerKoor
Dirigent Age Toomsalu, 56 680 995, age.toomsalu@viimsi.edu.ee

Segakoor Viimsi
Dirigent Vaike Sarn, 55 24 745, vaike.sarn@mail.ee

Segarahvatantsurühm Valla-alune
Juhendaja Eevi Kiling, 53 451 130, eevi@viimsivald.ee

Viimsi Huvikeskuse Noortekapell
Juhendaja Kalle Erm, 50 59 043, kalle@huvikeskus.ee

Pillikoor Merimemm
Juhendaja Aare Pehka, 51 974 181, aare.pehka@gmail.com

Rahvamuusikaansambel Pirita
Juhendaja August Sarrap, 53 358 829 

Prangli Rahvamajas
• Instrumentaalansambel

• Käsitöö- ja tarbekunstiring
• Laste loovusring

• Kokandusring
• Lauluring
• Näitering

Info: Carmen Ott, 56 944 238, pranglirahvamaja@gmail.com

Jälgi kodulehte www.huvikeskus.ee

MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1

74001 Viimsi vald
Harjumaa

+372 60 66 838
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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!

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

ILuSaLoNg 
VÕTAB TÖÖLE 
täISKohaga 

JuuKSuRI
(Ilusalong asub 

Comarketi 2. korrusel)
info 518 6225 Kristel

väIKe  Ja  KoduNe  KaheRühmaLINe

ERALASTEAED “PÄÄSuPOEg”
võtaB KoNKuRSI KoRRaS tÖÖLe 

 ÕPETAjA 
(vajalik vastav kvalifikatsioon) 

ÕPETAjA ABI
(rõõmsameelne ja lapsesõbralik, sobib ka nooruslikule pensionärile)

CV palume saata e-postile paasupoeg@yahoo.com 31. augustiks 2010.
Info telefonidel 55 12 055

Lasteaiad asuvad: Pääsupoeg 1 – Pringi küla Paakspuu tee 10.
Pääsupoeg 2 – Pärnamäe küla Suur Kaare tee 66.      

ootame  LaPSI  Ja  vaNemaId  LaSteaIaga  tutvuma! 
KohtumISeNI LaSteaIaS  “PÄÄSuPOEg”!

Meie tegemistega saate tutvuda: www.paasupoeg.ee

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollek-
tiivi alates uuest õppeaastast eesti keele 
õpetajat, vene keele õpetajat ja klassi-
õpetajat.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 15. augus-
tiks aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, 
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti 
aadressile birgit@pyynsi.edu.ee

Rannarahva täika: raamatud, muusika, kino!
Ootame kõiki 21. augustil kell 10-15 Viimsi Vabaõhu-
muuseumis toimuvale Rannarahva täikale. Seekordse 

täika peateemaks on raamatud, muusika ja kino.
Kauplemissoovidest palume teada anda 

ehakai@rannarahvamuuseum.ee või telefonidel 606 
6931, 51 00 281. Müügikoht maksab eraisikutele 25 
krooni, suurematele kaupmeestele 50 või 100 krooni.

Tule ostma, müüma ja vahetama!


