
18. aprillil, rahvusvahelisel muinsuskait-
sepäeval algas taas muinsuskaitsekuu, 
mille algust tähistati pidulikult 19. april-
lil Toompea lossis Landskrone tornis.

Avamisel andis Eesti Muinsus-
kaitse Selts teenetemedalid tub-
limatele vabatahtlikele muin-
suskaitseliikumise edendajatele 
ja tunnustas noorte fotokonkur-

sist “Kultuuripärand aastal 2010” osavõtjaid.
Muinsuskaitsekuu eesmärk on Eesti rikka-

liku ajaloo- ja kultuuripärandi tutvustamine, 
kaitsmine ja hooldamine. Kuu jooksul tehak-
se paljudes paikades talguid, peetakse konve-
rentse, korraldatakse ekskursioone ja koolitusi. 
Muinsuskaitsekuu ürituste kava on tihe ja mit-
mekesine, vt www.muinsuskaitse.ee.

Esimest korda peeti muinsuskaitsekuud 
1985. aastal, kui lisaks senistele looduskaitse-, 
liiklus-, tuletõrje-, riigikaitse- ja teatrikuule ot-
sustati hakata tähistama ka muinsuskaitsekuud. 
Aastate jooksul on sellest saanud hea tava meie 
kultuurikalendris. 

Talgud üle Eesti
1. mail peetavatel talgutel Teeme ära 
on Viimsi vallas pearõhk Naissaarel. 

1. mail peetavate Teeme 
ära talgute kodulehel muu-
tub talguliste arv iga minu-
tiga. Kolmapäeva kesk-

päeval oli registreerunud talgulisi 8223. Ees-
timaa kaart on tihedalt täis tipitud talgukohtade 
märke. Pea kõikjale sai kolmapäeval veel ka juur-
de registreeruda. Talguliseks saab ennast kirja 
panna kuni 30. aprillini (vt www.teemeara.ee).

Viimsi vallas on tänavu talgutel pearõhk 18 
km2 suurusel Naissaarel, kus on kokku seitse 
talgupaika. Korraldajateks vald koos Ranna-
rahva Muuseumi, RMK ja MTÜga Naissaare 
Areng. Eesmärk on teha saar, kus suve jooksul 
käib umbes 12 000 külastajat, suveks kauniks.

Talgute korraldajad kutsuvad üles ka pilli-
mehi ja peokorraldajaid registreeruma talgutest 
osa võtma, et päeva saaks laulu ja pillimänguga 
lõbusalt lõpetada. Talguid saab ka toetada raha-
ga, töövahenditega, toidukraamiga või köetud 
saunaga. Täpsem info taas kodulehel!

Korraldajad on talguliste lauluisu toetuseks 
kokku pannud talgulauliku. Laulikud jõudsid 
müügile 21. aprillil Bauhofi kauplustesse (hind 
150 krooni). Laulikut saab ka tellida postiga 
(täpsem info talgute kodulehel).
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28. märtsil toimus laste 
lauluvõistlus “Viimsi Laululaps 
2010”. Loe lk 4

Teetööd Randvere ja Rohuneeme teel >> Loe lk 2

Naljapäeval, 1. aprillil toi-
mus Viimsi Kooli suures ja 
väikeses majas ning Viimsi 
Huvikeskuses Harjumaa 
Kooliteatrite Festival, kus sai 
näha kokku 26 etendust.

Kõige suurem konkurents oli 
gümnaasiumi astmes, kus kokku 
võistles 12 lavastust. Viimsi Kooli 
põhikooli näiteringi trupp Ekspe-
riment võitis põhikooli arvestuses 
Grand Prix’ ning mitmed Viimsi 
Kooli trupid said veel hulgaliselt 
erinevaid preemiaid.

Viimsi Kool on korraldanud 
teatrifestivale varemgi
Sel aastal oli kooliteatri näite-
truppide tase äärmiselt kõrge ning 
näha sai väga professionaalsel 
tasemel tehtud lavastusi. Tähele-
panu väärib ka õpilaste suur hulk, 
kes erinevates näiteringides kaasa 
teevad. Tänavu torkas eriti silma 
noormeeste tuntav ülekaal ning 
seda nii arvuliselt kui ka näitleja-
meisterlikkuse seisukohalt. Roh-
kem oli sel aastal ka ühiskonna-
kriitilisi etendusi ning lavastusi, 
mille aluseks oli truppide enda 
looming. Kui algkooli ja põhikoo-
li arvestuses konkureerisid pea-
auhinnale 7 lavastust kummaski 
vanuserühmas, siis gümnaasiumis 

oli konkurents kõige teravam – 12 
lavastust.

Viimsi Kooli tipud
Festivali avaetenduseks oli Viimsi 
Kooliteatri lastemuusikal “Lumival-
geke ja seitse pöialpoissi“ (juhenda-
ja Külli Talmar). Žürii oli etenduse 
järel positiivses mõttes šokis, sest 
nähtu jättis lihtsalt sedavõrd pro-
fessionaalse mulje, justkui olekski 
viibitud  päristeatris. Kuna etendus 
oli teistest niivõrd erinev, ei saanud 
žürii seda preemiate üleandmisel 
arvestada ning lavastust tunnusta-
ti Eesti kooliteatrite maastikul kui 
nähtust omaette. Lisaks sai laste-
muusikal Hõbedase laureaadi tiitli.

Algkooli vanuserühmas võist-
les Viimsi Kooli algklasside näite-
ring lavastusega “Sabata krokodill” 
ning pälvis Kuldse laureaadi tiitli. 
Parimaks lavastajaks tunnistati Elle 
Toper, kes koos Age Toomsalu ja 
Maido Saarega olid selle lavastuse 
sünni juures. Parimaks meesnäitle-
jaks sai Alex Paul Pukk, kes män-
gis lavastuses Krokodilli.

Põhikooli vanuserühmas sai 
Grand Prix` ja õiguse üle-eestilisel 
kooliteatrite festivalil Harjumaad 
esindada põhikooli trupp Eksperi-
ment ühisloominguga “Üks lugu”. 
Trupi juhendaja Külli Täht pärjati 
põhikooli vanuserühmas ka pari-

maks juhendajaks. Kuldseks lau-
reaadiks sai põhikoolis näitetrupp 
“Kunstiliselt On Kõik Korrektne”, 
mille juhendajaks on Eva Kalbus. 
Nende etendus “Pirtsakas näitsik” 
sai preemia ka muusikalise kujun-
duse eest.

Gümnaasiumi vanuserühma 
žürii oli keerulises olukorras, sest 
nähtud lavastustest kümmet sai 
tunnustada vaid ülivõrdes. 

Viimsi Kooli Kaido trupp oli la-
vastusega “Karol” (juhendaja Kaido 
Rannik) kõige suurem konkurent 
peaauhinna kohale, sest niivõrd 
peent huumorit, ülitäpset näitlejate 
mängu, suurepärast partnerite oma-
vahelist tunnetust ning karakterite 
loomist võib kohata vaid parimates 
professionaalsetes teatrites. Peaosa-
list kehastav Harri Ausmaa ning 
kõrvalosatäitjad Karl Erik Esko ja 
Georg Kaasik võitsid nii žürii kui 
ka publiku südame. Grand Prix` 
pälvinud Kuusalu lavastus “Kivid” 
edestas “Karolit” vaid seetõttu, et oli 
teemalt ühiskonnakriitilisem (teis-
melised kurjategijad) ning osalised 
mängisid samaaegselt mitmeid eri 
rolle, võludes žüriid imekiire üm-
berkehastusvõimega. Kaido Rannik 
oli ka gümnaasiumi vanuserühma 
parima lavastaja nominent.

Näitetrupi Kunstiliselt On Kõik 
Korrektne lavastus “Eesliturg” 

(juhendaja Eva Kalbus) pälvis 
kunstnikupreemia ning selle said 
Kairi Luik ja Piia Masing. Parima 
naiskõrvalosa nominentideks olid 
Merili Keskküla, Monika Himma 
ja Grete Jürgenson, kes mängisid 
etenduses vaheldumisi erinevaid 
rolle. Parima meeskõrvalosatäitja 
preemia pälvis Martin Siimann, 
kes kehastas lavastuses “Eesliturg” 
fotograafi ning üht talunikku (li-
saks märgiti ära tema kehastatud 
Häbelik lavastuses “Lumivalgeke 
ja seitse pöialpoissi”).

Tänan südamest Viimsi Kooli 
näiteringide juhendajaid Külli Täh-
te, Eva Kalbust, Kaido Rannikut, 
Külli Talmari ja Elle Toperi (aitäh 
ka Age Toomsalule ja Maido Saa-
rele), kes on näinud nii palju vaeva, 
et avastada noori talente, neid lava-
le astuma julgustanud. Selle kõige 
tulemusena sündisid sellised suure-
pärased lavastused, mida festivalil 
oli võimalik näha.

Aprillis-mais korraldab Viimsi 
Kool ka spetsiaalsed teatriõhtud, 
kus kõikidel huvilistel on võimalik 
oma silmaga näha Viimsi Kooli an-
dekate noorte kehastuses erinevaid 
etüüde ja etendusi. Olete oodatud!

Annika Remmel
Harjumaa Kooliteatrite 

Festivali gümnaasiumi vanuserühma 
žüriiliige, teatriteadlane

Üliõnnelikud Grand Prix` omanikud - Viimsi Kooli põhikooli näitetrupp Eksperiment koos juhendaja Külli Tähega.

Viimsi Kool näitas festivalil 
kuut etendust

Algas muinsus-
kaitsekuu
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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 
7. mail

Kevad toob tänavu kaasa 
Viimsi vallas teede 
rekonstrueerimistööd 
kahel olulisel teelõigul: 
Randvere ja Rohuneeme 
teel. 

Randvere teel rekonstrueeri-
takse teelõiku alates Randvere 
tee raudteeülesõidust Metsa-
kastis kokku 3,8 kilomeetrit, ja 
Rohuneeme teel alates Viimsi 
marketist kuni Konsumi poeni 
ehk Männi teeni. Rohuneeme 
tee see osa on suletud alates 
26. aprillist, Randvere teed 
liikluseks täielikult ei suleta.

Rohuneeme teel
Põhja Regionaalse Maantee-
ameti direktori asetäitja Peeter 
Paju selgitas: “Rohuneeme tee 
alguses tehakse 1,1 km ulatuses 
teekatte rekonstureerimistöid: 
ehitatakse ringi Rohuneeme ja 
Sõpruse tee ristmik ning raja-
takse foorireguleerimisega rist-
mik Muuli teega. Rohuneeme 
teele ehitatakse kahele poole 
kõnniteed, korrastatakse täna-
vavalgustust ja tehakse muid 
täiendavaid töid, nagu korralik 
markeering ja liiklusmärkide 
paigaldus. Vallavalitsus on sin-
na täiendavalt tellinud ka sade-
veekollektoritööd.”

Liiklejail tuleb seal tähele-
panelik olla. Muuli tee kaudu 
kulgeb ümbersõit neile, kes 
asuvad või elavad remondi-
taval kilomeetril. Kohalikud 
elanikud pääsevad Haabneeme 
mereäärsete kruntideni Kesk 
tee ja Kaluri tee kaudu. Üle-
jäänud liiklejail tuleb jälgida 
liiklusskeeme. 

Bussiliiklus liinidel V1, 
V1K ja 260, 260K toimub ena-
musel remonditööde ajal Kaluri 
tee kaudu nagu senini, vastavalt 
ehitustööde kulgemisele suuna-

Alanud on teede rekonstrueerimistööd

takse bussiliiklus ümber paa-
riks nädalaks Kesk, Mereranna, 
Randvere ja Ravi tee kaudu.

Rohuneeme teel hakatakse 
kõigepealt teekatet üles freesi-
ma, järgnevad kaevetööd. Tin-
gituna Rohuneeme tee rekonst-
rueerimisest muutub alates 1. 
maist kõikide valla V-bussilii-
nide sõiduplaan. Plaan muutub 
taas alates 1. juunist seoses üle-
minekuga suvisele sõidugraa-
fikule ning ka tingituna tehno-
võrkude ehitusest Kiigemäe 
teele.

Randvere teel
“Randvere teel on põhiline 
teekatte remontimine,” rääkis 

AbiVALLAVANEM ENdEL LEPiK: 
Kõigi nende tööde eesmärk on parandada riigiteede olukor-
da, korrastada sadevee kanalisatsiooni ja parandada jalakäi-
jate liiklemisvõimalusi Haabneeme alevikus. Teeme koostööd 
riigiga, sest mõlemad rekonstrueeritavad teed on riigiteed. 
Töödeks on eraldatud Euroopa Liidu raha, mille hanked on suu-
natud ka väiksematele objektidele. 

Rohuneeme tee ääres on kergliiklusteega probleemid, meie 
huvi on need lahendada. 

Et Hundi tee liiklusele kitsaks ei muutuks, rajatakse sinna 
parkla, mis saab valmis nädalavahetuseks. Lasteaia soovil te-
hakse sinna ka laste mänguplats, mille võrra parkla läheb esial-
gu plaanitust väiksemaks. 

Tammneeme tee pannakse kinni 2–3 nädalaks. Siis ei pääse 
ka buss läbi ning selleks ajaks pannakse liinile lisabuss liikuma 
kahes eri suunas. Elanikele on jalgsi ligipääs tagatud, teatud aja 
on aga autoga juurdepääs raskendatud. 

Muutub ka kõigi valla bussiliinide liiklusgraafik. Uus graafik 
on nähtaval bussipeatustes ja valla kodulehel.  

Peeter Paju. “Seal on praegu 
all kehv pinnas, tee on ära va-
junud ja praguline. Randvere 
tee ja Muuga tee ristmikule tu-
leb ringristmik, korrastatakse 
bussipeatused ja tee ülekäigu-
kohad. 

Kui Rohuneeme tee algu-
ses on maa all kõikvõimalikud 
kommunikatsioonid, mida tu-
leb samuti korrastada ja kaitsta, 
siis Randvere teel on sellevõrra 
lihtsam, et seal on maa-aluseid 
töid vähem.”

Randvere teel on juba 
raietöödega alustatud – kui 
Rohuneeme teel on freesimine 
lõpetatud, jätkub see töö Rand-
vere teel.

Randvere tee rekonstruee-
rimine toimub 800-meetriste 
lõikude kaupa, et mitte täieli-
kult liiklust sulgeda. Neil lõi-
kudel on liikluseks avatud üks 
suund. Bussiliiklus on tagatud, 
kuid sõidugraafikus võib ette 
tulla hilinemisi.

Mõlemal teelõigul alustati 
ettevalmistustöödega ning Ro-
huneeme tee suletakse liiklu-
seks alates 26. aprillist. Rohu-
neeme teel kestab töö augusti 
lõpuni, Randvere teel septemb-
ri lõpuni. Tööde tellija on Põh-
ja Regionaalne Maanteeamet, 
kes on sõlminud nende teosta-
miseks ligi 35 miljoni suuruse 
lepingu tööde teostajaga Lem-
minkäinen Eesti AS.

Operatiivset infot liikluse 
muudatuste kohta kajastavad 
teedele paigutatud liiklusskee-
mid, millel on ka info tööde 
teostajate kohta, täiendavat infot 
saab lugeda valla kodulehelt.

“Tahaks, et uuel õppeaas-
tal saaksid lapsed kooli minna 
juba mööda uut asfalti,” sõnas 
Peeter Paju. 

Vallavalitsusel on sõiduki-
juhtidele palve kasutada või-
malusel kojujõudmiseks Reinu 
teed Hundi tee asemel, et vä-
hendada liikluskoormust vii-
matinimetatud teel, kus alustas 
hiljuti tööd lasteaed.

Kiigemäe teel
Kiigemäe teel toimub vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehi-
tamine ning seoses sellega su-
letakse ajutiselt Kiigemäe tee 
Viire teest Leppneeme teeni. 
Põhjalik info selle kohta ilmus 
eelmises Viimsi Teatajas. Tööd 
lõpevad juuli alguses. Tehno-
võrkude ehitustööde tõttu pan-
nakse alates 1. juunist käiku 
täiendav bussiliin V5.

VT

Operatiivne info liikluse muudatuste kohta on teede ääres liiklusskeemidel. 

Harju maavanem Ülle Rajasalu tegi 
16. aprillil avalduse, milles andis teada, 
et seoses kevadiste heakorrastustööde 
algusega ja tuleohtliku perioodi lähene-
misega looduses tuleb kõigil harju-
maalastel ja omavalitsustel pidada ran-
gelt kinni tuleohutusnõuetest. Ühtlasi 
tuletab maavanem meelde, et peale 
lume sulamist on kulu põletamine kee-
latud.

Harjumaal on juba esimesi kurbi kogemusi seo-
ses kulupõlengutega. 5.–13. aprillini kustutasid 
päästjad Tallinnas ja Harjumaal ligi 80 suuremat 
või väiksemat kulupõlengut. Ka Viimsis Aian-
di teel oli kulupõleng, mis aga kustutati enne 
päästjate kohale jõudmist oma jõududega. 

Pärast lume sulamist algab tuleohtlik aeg 
looduses ja kulu põletamine on alates 14. ap-
rillist 2010 keelatud. Lõkke tegemisel tuleb 
lähtuda küttekoldevälise tule tegemise tuleohu-
tusnõuetest ning igal inimesel tuleb täiendavalt 
juhinduda kohaliku omavalitsuse heakorra ees-
kirjadest. 

“Pöördun harjumaalaste poole meeldetule-
tusega järgida tuleohutusnõudeid. Metsad on 
juba muutumas tuleohtlikeks ning ka kevadise 
oksa- ja leheprahi põletamisel kehtivad kindlad 
reeglid. Soovitan tungivalt omavalitsustel teavi-

Kulu põletamine on keelatud

tada oma territooriumi elanikke ja külalisi tule-
ohutusnõuetest,” ütles maavanem ülle Rajasalu.  

Ennetamaks võimalikke metsa-, raba- ja 
maastikupõlenguid peavad kohalikud omavalit-
sused koostöös maaomaniku või valdajaga ole-
ma valmis õigusaktide kohaselt vajadusel tõkes-
tama inimeste viibimise metsas ning korraldama 
valvet tuleohutusnõuete täitmise üle. Omavalit-
suste kriisireguleerimisstruktuurid peaksid täp-
sustama informatsiooni liikumise korraldamise 
võimaliku maastiku- või metsatulekahju tekki-
misel ja olema valmis esmaste kustutusvõtete 
rakendamiseks ning päästjate igakülgseks abis-
tamiseks. 

Koostöös Päästeametiga tuletab Harju Maa-
valitsus meelde, et hõlbustamaks kohalike oma-
valitsuste heakorraeeskirjades sisalduva tule-
ohutusalase teabe kättesaadavust elanikkonnale, 
pakub Päästeamet võimalust jagada sellekohast 
infot päästeala ööpäevaringsel infotelefonil 
1524.  

Lõkkest võib alata kulupõleng
Lõket tehes pea meeles: 

• lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 ja 
metsast 30 meetri kaugusel; 

• põlevat lõket ei tohi jätta hetkekski järele-
valveta; 

• käeulatusse tuleb varuda esmased kustu-
tusvahendid, nagu tulekustuti, ämber vee või 
liivaga, kustutusluud, labidas või märjad oksad; 

• lõket tehakse tuulevaikse ilmaga; 
• lõkkease ümbritsetakse mittesüttiva pinna-

sega, nagu muld, liiv või savi; 
• arvestatakse lõkkest lenduvate sädemete-

ga; 
• pärast lehe- ja oksaprahi põletamist tuleb 

lõkkease hoolikalt kustutada; 
• lõkke tegemisel tuleb järgida ka kohaliku 

omavalitsuse õigusakte;
• lõkke tegemisest ei pea informeerima pääs-

tet ega hädaabinumbrit 112.
VT

Tuli võib olla nii sõber kui vaenlane.
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Aitäh kõigile, kes talvest 
rõõmu tundsid! Aitäh 
kõigile, kes valda kitsas-
kohtadest informeerisid! 
Aitäh kõigile, kes auto- 
või traktoriroolis valla 
teed ja tänavad suutsid 
lahti hoida! Aitäh neile, 
kes hea sõnaga neid mehi 
meeles pidasid! Tagasi-
vaatena lõppenud talvele 
jäi meelde järgmist.

Probleemid era-
teedega 
Vallas on üle 70 km erateid. 
Seadus kohustab teeomani-
kul korraldama tema omandis 
oleval teel teehoidu ja looma 
tingimused ohutuks liiklemi-
seks talle kuuluval teel. Kah-
juks näitas tänane talv, et mitte 
kõik teeomanikud ei hooli oma 
ülesannetest. 

Arvestades olukorda kin-
nisvaraturul ja pooleli aren-
duspiirkondades, püüdis val-
lavalitsus elanikele vastu tulla 
ning teed lahti hoida niivõrd 
kui teehoolde tegijal TREV 2-l 
oma põhikohustustest aega ja 
jõudu üle jäi. 

Valla kommunaalamet suht-
leb kõigi erateede omanikega ja 
tuletab neile nende ülesandeid 
meelde. Probleemideta juurde-
pääsust kinnistule sõltub meie 
kõigi turvalisus, olgu selleks 
päästeameti juurdepääs tule-
kahju korral, kiirabi juurdepääs 
vältimatu arstiabi vajadusel, lõ-
petades prügiauto juurdepääsu 
tagamise ning hommikul õige-
aegse tööle ja kooli jõudmise-
ga.

Kokkuvõte lõppenud talvest

Probleem teemaale 
istutatud taimede ja 
sinna paigaldatud 
kividega
Paljud kinnistuomanikud on 
püüust oma kodu ja ümbrust 
kaunimaks muuta istutanud 
hekke ja puid teemaale. Lisaks 
on paigaldatud teemaale kive. 
Kahjuks, sest sellise oma-
volilise tegevuse tagajärjeks 
on liiklusohtlikud olukorrad. 
Eriti liiklusohtlikud kohad on 
ristmikud, kuhu on istutatud 
hekid, mis piiravad nähtavust, 
näiteks Pääsukese tee ja Mere-
märgi tee ristmik.

Teel ja tee kaitsevööndis 
on teeomaniku nõusolekuta 
keelatud: paigutada töövahen-
deid, materjale jms; ehitada 
nähtavust piiravaid hooneid 

või rajatisi ning rajada istan-
dikku. Vallavalitsus suhtleb sel 
kevadel ja suvel teemaaalaga 
piirnevate kinnistute omanike-
ga ja juhib nende tähelepanu 
hekkidele ja puudele, mis te-
kitavad juba täna või lähitule-
vikus liiklusohtlikke olukordi. 

Probleemiks on omavolili-
selt tee maaalale paigaldatud 
kivid ja muud materjalid. Sel 
talvel oli korduvalt juhuseid, 
kus teemaal olevate kivide 
tõttu sai lõhutud lund lükka-
vate masinate hüdrosüsteemid 
ja töövahendid langesid rivist 
välja, mistõttu viibis teede õi-
geaegne lahtilükkamine. Val-
lavalitsus palub kindlasti selli-
sed teadmatusest ristmikele ja 
tee maaalal paigaldatud takis-
tused likvideerida. 

Kätte on jõudnud kevad, 
millega kaasneb teede lagu-
nemine ning löökaukude teke 
teekattes. Vald püüab enne 
suvehoolde algust tagada ohu-
tuse läbi ennetava tegevuse 
(liikluskorraldusvahendite pai-
galdamine), samas loodame 
sõidukijuhtide arusaamisele, et 
kevad toob endaga kaasa tee-
de lagunemise ja aukude tek-
ke. Raske on teid parandada 
enne, kui asfalditehased tööle 
hakkavad. Auke täidetakse 
praegu valikuliselt, sest talvine 
tehnoloogia ja segu on suvisest 
ligi kolm korda kallim. Auku-
de likvideerimine toimub täna 
põhiliselt neil teedel, kus on 
suurem liiklus ja mida kasutab 
ühistransport.

Endel Lepik

Alates 24. aprillist alus-
tab taas tegevust Viimsi 
Taluturg. 

Vahepeal talvepuhkusel olnud 
taluturg kogus eelmisel tege-
vusaastal palju poolehoidjaid 
ja külastajaid. Mõnusat kaup-
lemismeeleolu oli tunda nii 
siin- kui ka sealpool lette. 

Turult sai osta kodumai-
seid puu- ja köögivilju, aia- ja 
metsamarju, mett ja meetoo-
teid, liha- ja kalatooteid, ko-
dumune, erinevaid küpsetisi 
ning muud talukaupa, aiataimi 
ja meistrite käsitööd – kõike, 
mis Eestimaal valmistatud või 
kasvatatud. 

Täpsema tootevaliku pane-
vad lõplikult paika aga hooaeg 
ja nõudlus ning kasvatajate-te-
gijate võimalused. Sel aastal 
on korraldajatel plaanis kauba-
valikut laiendada suurema isti-
kute ja aiataimede valiku ning 
piimatoodete osas. Soojade il-
made saabudes on võimalik ka 
natuke nostalgitseda – kohale 
veereb kaljavaat. 

Taluturu eesmärk on pak-
kuda Viimsi elanikele või-
malust hankida kodu lähedal 
asuval turul pere toidulauale 
värske, puhas ja töötlemisega 
rikkumata kodumaine toidu-

Viimsi Taluturg taas avatud!

poolis. Võõramaist päritolu 
toidukraam meie taluturule ei 
sobi ja sellega siin ka ei kau-
belda. Vanakraamiga saab en-
diselt kaubelda Rannarahva 
Täikal, mis toimub kord kuus 
Rannarahva Muuseumi sise-
hoovis.

Taluturg asub viimsilas-
tele mõnusa jalutuskäigu või 
jalgrattasõidu kaugusel Viimsi 
Vabaõhumuuseumi turuplatsil. 
Nautida saab nii hommiku-
kohvi kui ka värskeid külauu-
diseid. 

Kuuldused meie talutu-
rust levisid eelmisel hooajal 
ka Viimsi piiridest väljapoole, 

näha oli turulisi nii Tallinnast 
kui ka mujalt Eestimaalt. Sa-
muti nautisid meie koduse ta-
luturu õhkkonda kruiisituristid 
Ameerikamaalt ja isegi Jaapa-
nist. 

Viimsi Taluturg ootab 
kauplema talunikke ja väike-

tootjaid, nende kõrvale on lah-
kelt oodatud ka kõik, kel oma 
aias kasvatatut üle jääb – olgu 
need siis tomatitaimed, tillivar-
red või maasikad.  Müügisoo-
videst andke teada telefonidel 
606 6941, 51 00 281 või e-posti 
aadressile ehakai@rannarah-
vamuuseum.ee. Samal aadres-
sil on võimalik ka lauapinda 
laupäevaseks turupäevaks ette 
broneerida, selleks palume he-
listada või saata e-kiri hiljemalt 
reedeks kella 12-ks. Taluturu 
korraldajad on tänulikud ka 
kõigi muude korralduslike ette-
panekute eest.

Viimsi Taluturg sündis 
2009. aasta juunis Viimsi Et-
tevõtlike Daamide Assotsiat-
siooni, Sihtasutuse Rannarahva 
Muuseum ning Harmoonikumi 
sünergilises koostöös. Ettevõt-
mist  on toetatud Harju maa-
konna Kohaliku Omaalgatuse 
Projekti raames. 

Viimsi Taluturg on avatud 
alates 24. aprillist igal laupäe-
val kell 10–14 Viimsi Vaba-
õhumuuseumi turuplatsil. 

Korvid käevangu ja turule! 

Eha-Kai Mesipuu
SA Rannarahva Muuseum

Taluturg on rikas kodumaise kauba poolest. 

Rõõmsad turulised. 

Teeomaniku nõusolekuta ei tohi teele ega selle äärde puid istutada ega kive paigutada. .

Pikk ja lumine talv on seljataga ning lumi on juba 
enamuses ka ära sulanud, sellest tulenevalt hak-
kab jälle liikuma hulgaliselt ATVsid ja rollereid. 
Räägiksingi lähemalt ATVde ja rollerite omanikele 
vajalikest dokumentidest, tehnoseisundist ning 
muust, mis neid sõidukeid puudutab.  

Et ATVd saab registreerida mitmeti, sõltuvalt sõiduki kasu-
tamise otstarbest, siis tuleks enne sõiduki ostmist läbi mõel-
da, kus sellega sõita soovitakse. Kaks levinud varianti on 
ATV registreerimine kas ratasmaastikusõidukiks või L7eks.

Ratasmaastikusõiduk (MS2-kategooria) on vähemalt 
kolmerattaline maastikusõiduk, mille sisepõlemismootori 
töömaht on üle 90 cm3 ja mis on valmistaja poolt ettenähtud 
maastikul liikumiseks. Ratasmaastiksõidukiks ei loeta moo-
torsõidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul liiku-
miseks ette nähtud ka teel liikumiseks. Ratasmaastikusõidu-
ki juhtimiseks nõutakse mis tahes kategooria mootorsõiduki 
juhiluba (ei sobi mopeedijuhiluba) ja sellise sõidukiga ei 
või sõita teel (v.a tee ületamiseks). Nõutav on lähi- ja taga-
tuli (-tuled) ning vähemalt üks helkur ees, taga ja mõlemal 
küljel. Kiivrit peab juht kandma juhul, kui sõiduki valmis-
taja on seda ette näinud. Maastikul võib maastikusõidukiga 
sõita või seda parkida üksnes maavaldaja loal ning olemas 
on ka keelud, kus ei tohi üldse sõita. ATV omanikel tuleb 
tutvuda Maastikusõidukite liiklemise eeskirjaga.

L7e on neljarattaline sõiduk, mille tühimass, elektri-
sõidukitel akude massi arvestamata ei ületa 400 kg (kau-
baveoks ettenähtud sõidukil 550 kg) ja mootori suurim 
kasulik võimsus ei ületa 15 kw. Selline sõiduk loetakse 
kolmerattaliseks mootorrattaks ja temale rakenduvad L5e 
kategooria sõiduki tehnilised nõuded. L7e kategooria sõi-
dukina registreeritud ATV juhtimiseks nõutakse B-kate-
gooria juhiluba. 

Rollerijuhtidele on vähem nõudeid, kuid ka neid tuleb 
kindlasti järgida. Rollereid ei pea registreerima ARKis, sel-
lest tulenevalt ei ole vaja ka liikluskindlustust ega tehnoüle-
vaatust. Rollerijuht ei tohi olla alla 14-aastane. Mopeedijuht 
peab avalikel teedel sõitmiseks olema vähemalt 14-aastane, 
ning 14–15-aastasel mopeedijuhil peab olema kaasas ohutu 
sõiduvõtete tundmist tõendav juhiluba. Alates 16. eluaastast 
pole mopeedilube enam vaja. Mopeedi valmistajakiirus ei 
tohi ületada 45 km/h ning töömaht ei tohi ületada 50 cm3. 
Mopeediga ei või sõita kõnniteel, kuid võib sõita jalgratta-
teel. Nii mopeedijuhil kui ka kaassõitjal peab olema peas 
kiiver ja mopeedil peab sõites ees põlema valge tuli. 

Kokkuvõte: rollerijuhid ei tohi liigelda haljasaladel 
ega varem mainitud kõnniteedel ning peavad kindlasti 
kandma kiivrit. Nende reeglite eiramine toob fikseerimi-
se korral kindlasti kaasa ebameeldivused rolleri juhile kas 
siis hoiatuse või rahatrahvi näol.   

Rainer Lausing
Viimsi vanemkonstaabel, Ida politseijaoskond

Tel 606 6855, 53 029 907    

Kevadekuulutajad

7. mail   k 18–19               Äigrumäel, pumbamaja juures
8. mail   k 12–14                Viimsi alevikus, Nelgi tee 1, vallamaja 

bussipeatuses
8. mail
k 14.30–16.30      

Haabneeme alevikus, Ravi tee bussipea-
tuses

9. mail   k 12–14                 Lubja külas, Lubja 20 maja juures bussi-
peatuses

9. mail k 14.30–16.30 Randveres, Randvere aedlinna bussipeatuses
14. mail  k 18–19.30           Miidurannas, Euro Oili bensiinijaama juures
15. mail    k 12–14.30           Randveres, Hansunõmme bussipeatuses
15. mail k 15–17                          Tammneemes, Haugi tee ristis bussipeatuses
16. mail   k 12–15                Muugal, Randoja tee platsil
16. mail k 15.30–16.30      Muugal, 38 bussi lõpp-peatuses
21. mail k 18–19               Tammneemes, Mehise bussipeatuses
22. mail k 12–14.30           Kelvingis, külakeskuse hoone juures
22. mail k 15–17 Leppneeme Lasteaia juures bussipeatuses
23. mail k 12–14                Metskonna bussipeatuses
23. mail k 14.30–16.30      Ranna bussipeatuses
6. juunil k 12–14.30            Rohuneeme kaupluse juures
6. juunil k 15–17.30           Rohuneeme bussi lõpp-peatus
7. juulil Prangli saarel

KOERTE-KAssidE VAKTsiNEERiMiNE 2010
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28. märtsil toimus Viimsi 
Huvikeskuses laste laulu-
võistlus “Viimsi Laululaps 
2010“. 

Sel aastal olid võistlustules 
75 lauljat, kellest 15 valiti 
välja esindama Viimsi valda 
maakondlikul lauluvõistlusel 
“Harjumaa Laululaps 2010”. 
Žüriisse kuulusid ooperilaulja 
Alar Haak, omanimelise kau-
nite kunstide kooli juhataja 
Kaari Sillamaa ja laste ja noor-
te Laulupeo mudilaskooride 
dirigent ning muusikaõpetaja 
Kaie Tanner.

Žürii töö oli ääretult raske, 
kuid pikkade vaidluste tulemu-
sena jõuti siiski üksmeelele.

Korraldajad tänavad kõiki 
toredaid laululapsi ja nende 
õpetajaid ning soovivad, et 
laululinnu pesa asuks ikka lap-
se südames.

3–4-aastased
I koht Anneliis Aljas.

5–7-aastased 
Tüdrukud: I koht Reelika Piht; 
II koht Ida Elisabeth Minkki-
nen; III koht  Hannah Tuulas. 
Poisid I koht Mathias Lanti-
nen. Eripreemiad Birgit Kask, 
Rebeca Elisabeth Kriisa, Anna 
Brit Parko.

8–10-aastased
Tüdrukud: I koht Kätriin Hele-
na Huttunen; II koht Eva Kata-
rina Tambets; III koht  Hanna 

Kristina Käerdi. Poisid: I koht 
Kaarel Tamuri; II koht   Georg 
Marten Meumers; III koht  Da-
niel Jakob Minkkinen; III koht  
Andreas Kalvet. Eripreemiad: 
Maria Rander, Alex Paul Pukk.

11–13-aastased
Tüdrukud: I koht Maria Män-
gel; II koht Liina Ariadne Pe-
danik: III koht  Karolin Saar. 
Poisid: I–II koht  Karl Joosep 
Kahk; I–II koht  Mattias Vohu; 
III koht Hans Kasepõld; III 
koht  Gertrud Kaasik. Eripree-
miad: Sissi Nylia Benita, Liisa 
Johanna Viikna.

14–15-aastased
II koht Anelle Tamm; II koht 
Triinu Toomsalu; III koht  
Triin Rebane.

16–18-aastased
I koht Caroliina Neerot; II koht 
Liis Rebane.

Publiku lemmikud:
Anneliis Aljas, Gerlin Pihlak, 
Hannah Tuulas, Martin Orav, 
Kaarel Tamuri, Mia Peterson, 
Liina Ariadne Pedanik, Triin 
Rebane, Caroliina Neerot, Liis 
Rebane

Viimsivallast pääsesid edasi 
võistluse  HARJUMAA  LAU-
LULAPS  2010 eelvoorudes-
se: Anneliis Aljas ( õ p e t a j a  
Maire Eliste); Reelika Piht 
(õpetaja  Maire Pedak); Ida 
Elisabeth Minkkinen (õpetaja  
Egle Kanep); Hannah Tuulas 
(õpetaja  Maire Pedak); Kätriin 
Helena Huttunen (õpetaja  Anu 
Lõhmus); Kaarel Tamuri  (õpe-
taja  Maire Pedak); Georg Mar-
ten Meumers (õpetaja  Mari-
Liis Rahumets); Maria Mängel 
(õpetaja  Kadri Hunt); Karl 
Joosep Kahk (õpetaja  Mari-
Liis Rahumets); Liina Ariad-
ne Pedanik (õpetaja  Ita-Riina 
Pedanik); Anelle Tamm; (õpe-
taja  Ita-Riina Pedanik); Trii-
nu Toomsalu (õpetaja  Maire 
Eliste); Triin Rebane (õpetaja 
Ita-Riina Pedanik); Caroliina 
Neerot (õpetaja  Külli Kiive); 
Liis Rebane (õpetaja  Ita-Riina 
Pedanik).

Maakondliku võistluse fi-
naalkontsert toimub Viimsi Hu-
vikeskuses 24. aprillil algusega 
kell 13.00.

ita-Riina Pedanik

Viimsi Laululaps 2010

Teisipäeval avati Viimsi 
Päevakeskuses Kristiina 
Kaasiku maalinäitus. 

“Tähenduslik näitus,” ütles 
avamisel päevakeskuse juha-
taja Lehte Jõemaa. Kristiina 
Kaasiku maalid on väga huvi-
tavad, nad panevad ennast pi-
kalt vaatama ja vaadates avas-
tad pilti aina sügavamalt. 

Näitus kannab nime “Ke-
vadpühitsus”. “Valisin tööd, 
mis sobivad selle ruumi ja ke-
vadega,” ütles Kristiina Kaasik 
näituse avamisel. Kunstniku 
arvates on raske maale seletada, 
kuid neis on tema sõnum. “Mul-
le on huvitav, kuidas inimesed 
piltides erinevaid asju näevad,” 
rääkis ta ning soovitas vaadata 
pilte nii, nagu kuulatakse muusi-
kat, püüdes kontakti saavutada.

Neis piltides on üllatavalt 

Hinge kosutav näitus

palju rahu ja selgust. Lehte Jõe-
maa sõnul jutustavad need pil-
did meie elust. 

Näituse avamisel oli kohal 
ka Saima Loik, kes oli Kuns-
tiinstituudis õppejõud siis, kui 
Kristiina Kaasik seal õppis. Ta 
meenutas, et noor kunstnik tor-
kas juba toona silma huvitava 
värvitajuga. 

Kristiina Kaasik on üks 
neist kunstnikest, kes 1960nda-
test alates on Eesti kunstielus 
aktiivselt esinenud ja oma loo-
minguga meelde jäänud. Ta on 
46 aastat osalenud näitustel või 
ise neid korraldanud. Viimsis, 
kus ta 1972. aastast elab, on 
tema näitus esimest korda. 

Viimsi Päevakeskuses jääb 
Kristiina Kaasiku maalide näi-
tus avatuks 20. maini. 

Annika Poldre

Kristiina Kaasik oma maalinäituse avamisel.

Laulab Heleriin Lass. Foto Peep 
Tambets.

LAUPÄEVAL, 24. APRILLIL KELL 13.00

Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Harjumaa 
Laululaps 

2010
TULE NAUTIMA

SUUREPÄRAST KONTSERTI!

Parimad lauljad pääsevad 
Harjumaad esindama lauluvõistlusele

“Laulukarussell 2010”  

Sissepääs TASUTA

Sündmust toetavad:
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Inimesena 
maailmas
Viimastel nädalatel maailmas toimunu on väga 
paljude inimeste elu peapeale pööranud. Plaa-
nitud lennureisid tuli edasi lükata ja oodata, 
et hajuks tuhapilv, mis jäiselt islandi saarelt 
meieni kandus. samas saabub iga päev erine-
vaist paigust üle maailma uudiseid traagilistest 
õnnetustest, kus paljud inimesed hukkuvad.

Üldiselt juhtuvad need õnnetused meist kaugel ja jätavad 
meid külmaks, kuid vahel justkui raputavad meidki min-
gist unelaadsest olekust üles, milles oma igapäevaaskel-
duste keskel oleme. Nii oli Poola riigijuhtidega juhtunu 
ehmatuseks paljudele.

Tihti kõneldakse inimese eluteest siin maailmas kui 
ühest rännakust, rännakust, mis algab sünniga ja mil-
le lõpp siin maailmas saabub surmaga. Ja kõik see, mis 
sellesse vahepealsesse aega jääb, ongi meie igaühe oma 
elu. Väga paljusid asju saame me ise otsustada ja valida, 
kuid siiski on ka palju asju, mille üle meie ei saa otsusta-
da. Nii olemegi looduse ja looja meelevallas ning paljud 
meie jaoks nii loomulikuna näivad valikud, võimalused, 
mis kogu aeg olemas on olnud, võivad ühel hetkel lihtsalt 
kaduda.

Teel olles on väga oluline seada sihte ja teada, kuhu 
soovitakse jõuda, sõltumata kõigest, mida teel võib koha-
ta. Me teame, et eesmärgile viib tee, kuid suur osa sellest 
teest avaneb meile siis, kui me sinna jõuame. Nii tõustes 
mööda mäe külge kulgevat teed ülespoole ei tea me, mis 
ootab meid ees künka taga, või käänakule lähenedes ei saa 
me näha käänaku taha. Kuid siht peab meil siiski selge 
olema.

Kust oleme me inimestena siia maailma tulnud, selle 
kohta on palju teooriaid, kuid kristlik arusaam on, et Ju-
mal on loonud inimese hoolitsema oma loodu eest, hoolt 
kandma selle kauni planeedi eest. Meile ikka meeldib end 
upitada ja vahel nimetada end looduse krooniks, kuid kas 
me tegelikult ka seda tiitlit väärime? Kuidas me käitume 
Jumala looduga, loodusega, mis meid ümbritseb? Me 
tahame seda allutada oma tahtmisele, arvame, et see on 
looduse krooni ülesanne. Nii aga me sageli kipume hoo-
pis loodut hävitama. Ja mis siis saab looduse kroonist, kui 
enam loodust ei ole? Eks siis lõpeb see teekond.

Tagasi mõeldes teelkäimisele on väga oluline, kellega 
koos me teel oleme, kas me oskame hinnata oma kaasla-
si – nemadki on ju taeva kingitus meile, et meie rännak 
toredam oleks. Hea seltskonnaga on alati julge teele asuda 
ja eesmärgi poole liikuda.

Hea seltskonna tunnusteks, mis aga meid rõõmsalt 
eesmärgile lähemale viivad, on usaldus teineteise vastu, 
oskus leida kompromisse ja hoolimine üksteisest ning 
oma teest. 

Me kõik oleme teelised ja sammume oma teed. Me 
peame olema tänulikud, et meil on kaaslasi ja toetajaid, 
kellega jagada oma muresid ja kellega rõõmustada ühes-
koos. Selline ongi elu inimesena maailmas, meil on omad 
valikud omal teel, kuid tee ja eesmärgi on andnud meile 
Looja, kes on kinkinud meile elu, kes on andnud meile 
ülesande loodu eest hoolt kanda.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Teel olles on väga oluline seada sihte ja teada, kuhu 
soovitakse jõuda, sõltumata kõigest, mida teel võib kohata.

7. aprillil toimus Viimsi 
Koolis Harjumaa i õpi-
laskonverents, kus oma 
uurimistööde tulemusi 
esitles 13 õpilast kokku 
viiest koolist. Ettekanded 
olid põnevad ja harivad 
ning saal õpilasi pilgeni 
täis. Viimsi Koolist esines 
konverentsil ettekandega 
11. klassi õpilane  Karl 
Erik Esko.

Õpilased olid oma uurimis-
töödeks valinud väga eripal-
gelised ja huvitavad teemad. 
Keila Kooli 10. klassi õpilased 
uurisid energiajookide mõju 
ning nendest tuleneda võivate 
ohtude teadlikkust koolinoor-
te hulgas, Kose Gümnaasiumi 
11. klassi õpilane tegi väga hea 
ettekande anoreksiast ning tõi 
näiteid praktilisest elust. Mõ-
ned õpilased olid uurinud oma 
suguvõsade ja vanavanemate 
eluolu ning teinud palju huvi-
tavaid avastusi nii tolleaegse 
ühiskonnakorra kui ka pereelu 
keerdkäikude kohta. Kõik nad 
mainisid, et näevad nüüd oma 
vanavanemaid hoopis teise 
pilguga ja saavad paremini aru 
ajalooõpikute neist peatükki-
dest, mis räägivad küüdita-
misest ja eestlaste keerulisest 
elust Nõukogude võimu ajal. 

Harjumaa I õpilaskonverents 
toimus Viimsi Koolis

Väga populaarseks teemaks 
oli erinevate arhitektuuriliste 
hoonete kaardistamine ja aja-
loo uurimine – nii said kuulajad 
võib-olla alles esimest korda 
teada Hageri kihelkonna oma-
aegsetest mõisatest ning po-
pulaarsest Vabaõhumuuseumi 
hoonest Kolu kõrtsist.

Viimsi Kooli esindas Karl 
Erik Esko, kelle teemaks oli 
“Uuemaid laene Delfi portaa-
lis”. Oma uurimistöös pööras ta 
tähelepanu kaasaja laensõnade-
le, mida eriti palju kasutatakse 
just Delfi portaali kommentaa-
riumis. Uurimistöö juhendajaks 
oli Viimsi Kooli eesti keele 
õpetaja Kirsi Rannaste.

Nii esinejate rohkus kui ka 
saalis viibivate õpilaste suur 
hulk näitas, et sellist konve-
rentsi on väga vaja. Õpilased 
saavad auditooriumi ees esine-
mise kogemuse ning väljundi 
oma uurimistöö esitamiseks. 
Uurimistöö ise, mis muidu 
jääks kas ühe klassi või pare-
mal juhul ühe kooli seinte va-
hele, leiab laiema auditooriu-
mi ning võib-olla tekitab huvi 
ka neis noortes, kes siiamaani 
konkreetse teema või vald-
konnaga kokku polnud puutu-
nud. Uurimistöö kirjutamine 
ise arendab oskusi uurimis-
probleemi ja -hüpoteesi püs-
titamiseks, õpetab erinevate 

teabeallikate kasutamist, info 
hindamist, andmete analüüsi-
mist ja järelduste tegemist. Li-
saks on noorelt-noorele suht-
lusviis tihti edukam, kui siis, 
kui samal teemal räägib tunnis 
aineõpetaja.

Konverentsi korraldamine 
õnnestus väga hästi ning see 
annab lootust, et ka järgmisel 
aastal on võimalik sarnast üri-
tust organiseerida. Suured tä-
nud Terje Tuisule sihtasutusest 
Archimedes, kes avas konve-
rentsi ning toetas meenete 
andmisega ettekandeid teinud 
õpilastele. Viimsi Kooli poolt 
kuulusid konverentsi projek-
timeeskonda Peeter Sipelgas 
ja Karmen Paul. Jaan Kolberg 
ja Vilve Roosioks aitasid üles 
filmida ja kokku monteerida 
kõik need vaimukad vahekli-
pid, mida publik sai näha eri-
nevate ettekannete vahepeal. 
Suured tänud klassijuhatajale 
Tiina Pukile ja Vivika Kuppe-
rile, kelle õpilased kõikidele 
küsimustele vapralt ja tublilt 
vastuseid andsid. Aitäh ka 
väikestele lasteaialastele, kes 
suurte inimeste küsimustele 
vastamisega väga suurepära-
selt toime tulid. Konverentsi 
konferansjeedeks olid Merili 
Keskküla ja Karl Koost.

Annika Remmel

Karl Erik Esko.

Viimsi Koolis on sel õppe-
aastal ilmvalgust näinud 
mitmed lavastused, mida 
on pärjatud erinevate 
preemiatega (täpsemalt 
loe lk 1).

Kuna huvi etenduste vastu on 
suur, otsustas Viimsi Kool po-
pulaarseid lavastusi ka laiemalt 
näidata ning korraldab kahel 
õhtul, 27. ja 29. aprillil alguse-
ga kell 19.00 teatriõhtu, kus on 
kõiki neid lavastusi võimalik 
oma silmaga näha. 

Teatriõhtu ajakava:
Kell 19.00  Ivan Krõlov “Pirt-
sakas näitsik” (Viimsi Kooli 

suure maja aulas) – lavastaja 
Eva Kalbus, põhikooli näite-
ring K.O.K.K (Kunstiliselt On 
Kõik Korrektne) – lavastus sai 
Harjumaa Kooliteatrite Festi-
valil Kuldseks Laureaadiks. 

Kell 19.20 “Üks lugu”. Tru-
pi ühislooming, kasutatud ka 
Villu Tamme, Tõnu Trubetsky, 
Def Räädu ja Kornei Tshukovs-
ki tekste (Viimsi Kooli suure 
maja aulas) – lavastaja Külli 
Täht, Viimsi Kooli põhikooli 
näitetrupp Eksperiment – eten-
dus võitis Harjumaa Kooliteat-
rite Festivali Grand Prix! 

Kell 20.00 “Mupo koolitus” 
katkend lavastusest “Hecuba 
pärast” (autor Maria Lee Lii-

Päästeamet kuulutas 
välja tuleohutusalaste 
lühifilmide konkursi 
“Tuleohutus kodus”.

Arvatakse, et tulekahju juh-
tub alati ootamatult. Sageli on 
see hoopis mõne pikaajalise 
probleemi tulemus. Näiteks 
toas suitsetamise, pühkimata 
korstna, katkise elektrisüstee-
mi, hooletu toiduvalmistamise 
või millegi muu. Neid ja palju-
sid teisi tuleõnnetusi saaks ära 
hoida, kui õigel ajal ohumärke 
näha ja tegutseda. 

Teatriõhtud Viimsi Koolis 27. ja 29. aprillil
vak). Mängivad Mattias Varem, 
Risto Kals, Kris Lauba.

Kell 20.30 Kohvipaus
Kell 20.45 S. Mrozhek 

“Karol” (Viimsi Kooli 3. kor-
ruse ateljees) – lavastaja Kaido 
Rannik, Viimsi Kooli gümnaa-
siumi näitetrupp – lavastus sai 
Harjumaa Koliteatrite Festiva-
lil Kuldseks Laureaadiks.

Kell 21.30 Taufiq Al-Ha-
kiim “Eesliturg” (Viimsi Kooli 
suure maja aulas) – lavastaja 
Eva Kalbus, Viimsi Kooli näi-
tering K.O.K.K (Kunstiliselt 
On Kõik Korrektne) – lavas-
tus sai Harjumaa Kooliteatrite 
Festivalil Hõbedaseks Lau-
reaadiks.

Teatriõhtul on väga hea 
võimalus näha laval lootust-
andvaid noori näitlejaid, kes 
on nende lavastuste valmimi-
se nimel palju tööd ja vaeva 
näinud. Sketšis “Mupo koo-
litus” näete 10. klassi noorte 
talentide grupitööna valminud 
etüüdi, mis oli noorte näitlejate 
tänavuse teatriõpetuskursuse 
eksamitöö. Tulge vaatama ja 
hea tuju on 100% garanteeri-
tud, see on parim rohi kevad-
väsimuse ja stressi vastu!

Kõik huvilised väga ooda-
tud!

Avatud kohvik!
Sissepääs kõigile tasuta!

Annika Remmel

Sellega seoses kuulutab 
Päästeamet välja tuleohutusalas-
te lühifilmide konkursi. Filmi 
žanr on vabalt valitav (näiteks 
dok-, õppe-, multi-, mängufilm, 
muusikavideo vms). Konkur-
sist võivad osa võtta kõik alates 
14. eluaastast. Filme saab üles 
laadida kuni 12. maini 2010. 
Laadimise koha ja reeglid leiad 
www.moff.ee.

NB! Ära pane filmimisel 
midagi põlema!

Konkursi teemad:
1. TULEOHUTUS KODUS
Lühifilm sellest, kuidas 

võivad tulekahjud alguse saa-
da ja mismoodi neid ära hoida.

2. ÜKSKORD JUHTUS...
Jaga enda või oma tuttava-

te-lähedaste meenutusi, kuidas 
tulekahju ära hoiti või kuidas 
oleks saanud juhtunut vältida.

Auhinnad on järgmised:
Päästeamet: ekstreemspor-

dikaamera GoPro- Helmet 
HERO Wide.

Nokia Eesti OÜ: 2 telefoni 
Nokia 5230.

Tondi Tulekaitse: kaasaskan-
tav DVD-mängija DVP-FX730.

Haridus- ja teadusminis-

teerium: fotoaparaat Canon 
Digital IXUS 95 IS.

Overall Eesti OÜ: fotoapa-
raat PowerShot A480.

Tuleohutusekspertiisi Büroo 
OÜ: 2 6-liitrist vahtkustutit.

Kidde Eesti AS: eksklu-
siivne hõbedane tulekustuti.

Konkursi ajakava:.
12.–18. mai: žürii valib väl-

ja auhinnalised võistlustööd.
28. mai: konkursi parimate 

tööde autorite auhindamistse-
remoonia Tallinnas.

Küsimused: janek.innos@
rescue.ee või telefonil 628 2022.

Päästeameti filmikonkurss
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Käes on kevad, suur 
lumi ja jää on sulanud. 
Hülgepojadki on vahe-
tanud karva ja hul-
lavad rõõmsalt koos 
vanematega lainetes. 
Aeg on ka Rannarahva 
Muuseumis vahetada 
rannarahva talviseid 
tegemisi tutvustavad 
näitused kevadiste 
vastu.

Huvilistel on veel viimane või-
malus tulla vaatama Ranna-
rahva Muuseumi kahte näitust:  
Põhja-Eesti hülgekütikultuuri 
tutvustavat näitust “Hülgeküt-
tide jälgedes” ja aastanäitust 
“Võrgu ilu”. Mõlemad näitused 
kandideerivad peatselt valitava 
Muuseumiroti auhinnale. Senini 
on näitust külastanute tagasiside 
olnud ülimalt positiivne ning 
seetõttu pikendas muuseum näi-
tuste lahtiolekuaega 1. maini. 

Alates 5. maist rõõmusta-
vad oma väljapanekuga kõiki 
külastajaid Endel Saarepuu 
puuskulptuurid ja pliiatsijoo-
nistused. Pliiatsijoonistustel on 
põhiliselt kujutatud  põhjaran-
niku ja Saaremaa mereäärse ala 
kauneid loodusvaateid. Samas 
eksponeeritakse puuskulptuure, 
mis vormitud laudadeks-tooli-
deks Randvere metsadest pärit 
puiduleidudest. Endel Saare-
puu tööde näitus jääb Ranna-
rahva Muuseumi suures saalis 
avatuks 5. maist kuni 6. juunini.

Teises saalis avatakse 13. 
mail näitus “Naissaar. Saatu-

Hüvasti, Vigri!

sed“, mis kajastab elu saarel 
peamiselt maailmasõdade va-
helisel perioodil, saareelani-
ke sundlahkumist ja edasisi 
saatusi. Välja on pandud ar-
vukalt Naissaarel kasutusel 
olnud esemeid, dokumente ja 
fotosid. Pilt antakse edasi eri-
nevate inimeste elusaatuste ja 
lugude kaudu. 

Ka Viimsi Vabaõhumuu-
seumi hooned on alates 12. 
maist kõikidele külastajatele 
oma täies uhkuses ja varustu-
ses avatud.  Külastajatele pa-
kutakse vaatamiseks uusi põ-
nevaid näitusi. 

Avatakse näitus “Lüpsiku-

ga ummikusse”, mille eesmärk 
on tutvustada erinevaid pui-
dust valmistatud etnograafilisi 
nõusid, nagu lüpsik, lihaastja, 
õlleankur, lass, länik, kapp, 
kann, tõrs, ummik jm. Külasta-
jale antakse ülevaade nõu ka-
sutusotstarbest ning lisainfona 
võib nõu juurest leida ka mõne 
ammustest aegadest pärineva 
retsepti. Nii näiteks saab näitu-
sekülastaja teada, mida valati 
lüpsikuga ummikusse, mida 
lassis või länikus hoiti, milli-
se retseptiga valmistati kalja, 
mida oli vaja teada silgu soo-
lamisel ja muid tarkusi.

Näitus “Kingu talu. Tõsi-

lood ja külajutud” on stendinäi-
tus vabaõhumuuseumi Kingu 
talu laudas. Põhiosa vabaõhu-
muuseumist moodustab ajaloo-
line Kingu rannatalu: 1820nda-
test pärit rehielamu, 20. sajandi 
alguseks valminud elumaja, 
laut ja teised taluhooned. Kin-
gu talu oli jõukas renditalu, kus 
tegeldi nii kalapüügi kui ka põl-
lumajandusega. Näitus tutvus-
tab vana rannatalu minevikku, 
eluolu ja inimesi fotode, ajaloo 
ja legendide kaudu.

Kohtumiseni muuseumis!

Eha-Kai Mesipuu
SA Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumi 
kaunites ruumides 
tegutseb igal esmas-
päeval algusega kell 10 
väikelastele suunatud 
kunstitund, põneva 
nimetusega Kunstiköök. 

Kunstiköögis pakutakse kuns-
tilist tegevust 1–3-aastastele 
väikelastele, kel kaaslasteks 
emad, isad, vanaemad või hoo-
pis lapsehoidjad. Ka veel las-
teaias mittekäivatel põnnidel 
on ju põnev aimu saada, mis 
see suur kunst ikkagi on, mil-
lest kõik nii õhinal räägivad. 
Lapsevanematel endilgi aitab 
tunnis osalemine avastada uusi 
lahendusi oma lapsele käelise 
tegevuse pakkumiseks. 

Kunstiköögi juhendajaks 
on Kati, kolme poja (Frederik 
6-a., Aleksander 5-a., Kristian 
2-a.) ema. “Olen kunstimaail-
mas otsinud ja vahest ka leid-
nud kogu oma elu. Kuna mulle 
meeldivad väga lapsed ja loo-
minguline tegevus, on Kuns-
tiköök hea kohtumise koht,” 
räägib Kati.

“Hea vanem ja juhendaja 
annab lapsele värvid, pintsli ja 
paberi, kuid laseb pilte maali-
da lapsel endil – sellel on kogu 

eluks kaasaantav sügav ja pal-
jutähenduslik mõte. Parimaks 
töövõiduks võib siinkohal lu-
geda lapse meeltesse talletu-
vat loomingulist pisikut. Kui 
laps ei ole esimestel kordadel 
tunnis valmis veel kaasa tegut-
sema, talletub kõrvalt kogetav 
tegevus siiski kuskil sisimas 
ning loomingulisus avaneb 
hoopis teisel, vahest vägagi 
üllataval hetkel. Tähtis on siin-
kohal just teekond, mitte nii-
võrd tulemus!”

Kunstiköögi tunnis tunne-
vad lapsed mõnu värvidest, se-
gamisest, mätsimisest. Lisaks 

sekka mõni salm või mäng, 
mis korduvad, et need lastele 
hästi meelde jääksid. Igasse 
Kunstiköögi tundi on peide-
tud teema vastavalt aastaajale, 
tähtpäevale või olulisele sünd-
musele. Igas tunnis tehakse 
kaks tööd, vahest ka mõni ühi-
ne kunstitaies. 

Kunstitunnis kasutatakse 
erinevaid tehnikaid, peaasja-
likult siiski maalitakse, vooli-
takse, käristatakse, mätsitakse. 
Meisterdamiseks kasutatakse 
materjale, mis on looduse va-
rasalvest leitud, taaskasutata-
vad või tootmisest üle jäänud. 

Siinkohal ka Kati nõuan-
ne kõikidele lapsevanemate-
le: “Aidake lapsel oma töid 
eksponeerida. Tundke rõõmu 
tema töödest ning kaunistage 
kodu tema tehtud asjadega.”

Kui on huvi esmaspäevi-
ti Kunstiköögis kampa lüüa, 
palume end eelnevalt kindlas-
ti registreerida, saates e-kirja 
aadressile katrin.mustonen@
gmail.com.

Mõnusat mökerdamist!

Eha-Kai Mesipuu
SA Rannarahva Muuseum 

Kunstiköök Rannarahva 
Muuseumis

Kuni 1. maini saab Rannarahva Muuseumis vaadata hülgeküttide näitust. 

Mõnu värvidest. Foto Matton

Hotellis Athena 30. aprillil 

VOLBRINOSTALGIA
Muusikat teevad Tõnu Aare ja Roberta 

Plant, keda saadab ansambel Roadrunner. 

Erimenüü: volbripada, nõiaküüned, 
hiireamps, nõiaribi jpm.

Üritus algab k 21, muusika alates k 22st.
Sissepääs tasuta! 

Luua parkimine tasuta! 

Nostalgiat jätkub igaühele igas 
vanuses. Kõik on oodatud!



23. aprill 2010  7

Pirita 
Lillekasvatuse 

Näidissovhoosi 
endised 
töötajad!

Olete oodatud sovhoosi töötajate 
ühisele kokkusaamisele 

15. mail 2010 Viimsi Kultuurikeskusesse 
Nelgi tee 1 (endine sovhoosi kontor) 

algusega kell 14.00, 
eesmärgiga meenutada vanu aegu ning 

aidata SA Rannarahva Muuseumil 
(Viimsi Muuseum) kokku koguda sovhoosi 

ajalugu.

Osalustasu a 100.- krooni palume kanda a/a 
10022061331003, Liidia Urm. Sularahas tasumise korral 

palume võtta ühendust telefonil 56 152 260, Viivi Mardim. 
Registreerimise viimane tähtaeg 5. mai 2010. 

Täiendavat informatsiooni saab korraldustoimkonnalt 
telefonil 50 22 721, Henno Mõtus.

Tulenevalt organisat-
siooni ülesehitusest 
tuleb Viimsi Pensionäride 
Ühendusel igal kevadel 
oma liikmetele aru anda 
aasta tegemistest ja  ma-
jandusseisust. 

Seekord sattus see ülestõusmis-
pühadega ühele ajale, mistõttu 
oli korraldajate hirm vähese 
osavõtu pärast enne üldkoos-
olekut üsna suur. TÄNUD 
KÕIGILE, kes kohale tulid või  
volitusega oma liikmekohust 
täitsid!

Kohale oli tulnud koos vo-
litatud liikmetega 265 liiget. 
Ühendusel on 2010. aasta 1. 
jaanuari seisuga 465 liiget, nii 
oli kvoorum koos ja koosolek 
otsustusvõimeline. 

2009. aasta oli tegevusroh-
ke. Ühenduse juhatus pidas 11 
töökoosolekut, kus arutati läbi 
ühenduse tegevus ja töösuunad. 
Volikogu käis 3 korda koos 
töökoosolekutel ja suvisel õpp-
eekskursioonil Põlvamaal. 

Kolmandat hooaega tegut-
sev Seenioride Nõukoda korral-
das heaoluküsitluse valla eakate 
seas. Välja jagati ligi 500 küsit-
lusvormi, tagasi saadi ligi 200. 
Nende põhjal tegi sotsiaaltoim-
kond põhjaliku kokkuvõtte, et 
paremini teada ja tunda igapäe-
vaelu ning selle põhjal edaspidi 
tegutseda. Meditsiinitoimkond 
aitas korraldada projekti “Eaka-

Viimsi Pensionäride Ühenduse aruande-
koosolek õnnestus igati

te hooldusabi kodudes”. Trans-
porditoimkond sai esimese töö-
võidu ja kokkuleppel vallaga 
pikendati bussiliini V1K km 
võrra Kelvingist Leppneeme. 
Tööle asus juriidiline toimkond, 
mida korraldab Tiit Tambi. Sai-
me aidata kaasa nii mõnegi pe-
reprobleemi sujuvamale lahene-
misele. Uus Ühenduse põhikirja 
variant sai tänu temale õige sisu 
ja sõnastuse.

Korraldati viis suurüritust: 
eakate päev veebruaris, aruan-
dekoosolek aprillis, mälumäng 

ja sügisball oktoobris ning tal-
velaat detsembris.

Lisaks 10 mahukat plaani-
välist tegevust: anti välja Teat-
mik Meelespea 2009, viidi läbi 
projekt “Eakate hooldusabi 
kodudes”, mille käigus õpe-
tati välja abiosutajad kodudes 
(koolitajateks olid Fertilitase 
haigla spetsialistid) ja korral-
dati käsitööringi ülevaatenäi-
tus. Lisaks käidi külas Lehtse 
pensionäridel ja seda lausa 
kaks korda, sest seal oli väljas 
kaunis niplipitsitehnikas lisan-

dite (kraed, kätised, rosetid 
jms) näitus, mis on tänapäeval 
üsna haruldane ja selle tehnika 
valdajaidki vähe. Meie käsi-
tööhuvilistele oli see suur ela-
mus. Ka sõlmiti head sidemed 
Järvakandi isetegevusklubiga 
ning sealne lustakas meesan-
sambel laulis ja tantsitas meie 
kergejalgseid sügisballil Viim-
si Peokeskuses, kes on ka meie 
uus koostööpartner. Järvakandi 
pensionäridest koosnev nais-
te showgrupp pakkus  imelist 
vaatamisrõõmu talvelaadal.

Kodulooring asendus mat-
karingiga, mida asus juhtima 
Volli Kallion. Tänaseks on kor-
raldatud 4 edukat matka, hu-
vilisi on küllaga ja suvigi juba 
planeeritud. Bowlinguklubi 
üllatas meid järjekordse auhin-
nalise 2. kohaga HABSOTKE 
võistlustel. Jõulude ajal pidasi-
me meeles oma kõige auväärse-
maid liikmeid jõulupakkidega, 
samuti oma koostööpartnereid.

Kõik tööd ja tegemised su-
juvad ladusalt, kui on toetajaid 
ja abistajaid. Meie siiras tänu:

Viimsi volikogu ja vallavalit-
sus, valla rahandusamet, sotsiaal-
amet, vallavalitsuse kantselei, 
valla elanikeregister, Viimsi Hu-
vikeskus, Viimsi Raamatukogu, 
naisteühendus VEDA,  Fertilitas, 
Harjumaa Koduõendus, Viimsi 
Päevakeskus, Randvere Päeva-
keskus,  Esmar Ehitus, Harjumaa 
Pensionäride Ühendus, Põhja-
Harju Koostöökogu.

Täname  oma Ühenduse 
töökaid liikmeid, kes on alati 
abivalmilt aitamas: Niina Sep-
mann, Elfi Ojase, Silvi Ilves, 
Elle Ehand, Laine Aasmaa, Aivi 
Raudver, Helju Kalm, Tiiu Rei-
noja, Reet Värk, Reet Kurg, Sir-
je Teimann, Luule Pool, Leida 
Salu, Inna Vaga, Luule Vaher-
salu, Tiit Tambi, Rein Valkna.

Täname kauaaegseid 
Ühenduse volikogu liikmeid, 
kes oma töö noorematele usal-
davad: Aino Toom, Elle Krist-
lepp, Reet Ots, Uno Nirk.

Koosolek jätkus filmiga 
“Viimsi vald 90”, mis oli pal-
judele nende noorusaeg just 
siin Viimsis: tuttavad paigad, 
tuttavad inimesed, tuttavad te-
gemised. 

Vaatamata pühadeajale jät-
kus pärast ametliku osa lõppu 
juttu sõprade seltsis veel päris 
pikaks ajaks.

Uute kohtumisteni!

Viiu Nurmela 
Ühenduse juhatuse esinaine

Pensionärid kuulasid huviga aruandmist tegemistest ja majandusseisust. Foto Enn Teimann

Eesti Genealoogia selts 
(EGes) koostöös EELK 
Kose kogudusega korral-
davad Kose kirikumõisas 
(pastoraadis) ida-Harju-
maa sugupuude ja sugu-
võsauurimuste näituse.

Ida-Harjumaale jäävad Juuru, 
Kose, Harju-Jaani, Jüri, Kuu-
salu ja Jõelähtme kihelkonnad. 

Näituse eksponaadid peak-
sid olema valmis ja kontaktisi-
kute kätte toimetatud hiljemalt 
15. juuniks.

Kontaktisikud:
- Ilme Klementi (Tallinnas) 

– e-post ilme.klementi@mail.
ee, tel 56 602 414

- Eike Riis (Tallinnas) – e-
post eike.riis@gmail.com, tel 
50 11 548

- Ülo Roosnurm (Kose-
Uuemõisas) – tel 675 1367

Näituse ülespanek toimub 
laupäeva, 19. juuni ennelõu-
nal. Näituse avamine on pü-
hapäeval, 20. juunil kell 12.00 
(pärast jumalateenistust). Näi-
tus jääb avatuks 31. juulini.

Näituse on avatud 20.06–
31.07 T, N, R k 10–14 ja L k 
10–12.

NB! Tingimused ekspo-
naatidele: Näituse paremaks 
korraldamiseks ja seoses näitu-
seruumide võimalustega peame 

Tulekul on Ida-Harjumaa sugupuude näitus

vajalikuks esitada eksponaatide 
vormistamiseks mõningaid tin-
gimusi: 

- sugupuude skeemid, tabe-
lid, stendid jm peavad olema 
varustatud tugevdusliistuga 
(sh võimalusega kinnitada ri-

putusnööri, tugevdusliist soo-
vitavalt puidust) vähemalt 
eksponaadi ülemises servas, 
rullikeeratavatel eksponaatidel 
raskuseks ka alumises servas; 

- eksponaatide kleepimine 
seinale või muul viisil seinale 

kinnitamine ei ole võimalik; 
- seinale riputatava ekspo-

naadi soovitav maksimaalne 
kõrgus 2 meetrit, laius soovita-
valt mitte üle 1,5 meetri; 

- horisontaalsetele alustele 
(laudadele) on võimalik paigu-
tada ainult köidetud uurimusi 
ja albumeid (soovitavalt ca A4 
formaadis, maksimaalselt A3 
formaadis); 

- palume eksponaadid va-
rustada selle valmistaja (sugu-
võsauurija) kontaktandmetega, 
et huvilistel oleks võimalik 
vajadusel tegijaga konkreetse 
sugupuu teemal otse ühendust 
võtta; 

- palume mitte esitada ük-
sikuid dokumente, fotosid, 
suguvõsa või kokkutulekute 
meeneid vms – paluks need 
kinnitada näitusele sobivalt nt 
paberist, kartongist vms alus-
tele ja kujundada seinale ripu-
tatavaks või kokku köidetud 
eksponaadiks. 

Paluks seda infot edastada 
kõigile, keda arvate sugupuu-
de näitustel osalemisest huvi-
tatud olema.

Arne Rütter
Näituse koordinaator  
e-post arne@vhk.ee 

tel 56 660 178

Puu nagu haraline sugupuu. Foto Matton
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12. märts 2010 nr 21
Katastriüksusele nimetuse määramine Muu-
ga külas 

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 
lõike 1 punkti 3, Vbariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem”§ 
6 lõike 3 punkti 1, Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud "Ko-
hanime määramise korra" punkti 2.2 ning Hilja 
Sepp, Aivar Sepp ja Ingrid Sepp 21.01.2010.a 
avalduse alusel.

§ 1. Määrata katastriüksusele Vesiniidu (katast-
ritunnusega 89001:010:1831) nimetuseks Vesi-
niidu talu.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

16. märts 2010 nr 22
Sadama nime määramine: Nurme sadam

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 
lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 
4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” punktide 1.2 ja 2.2 
alusel: 

§ 1. Määrata kinnistul nimetusega “Nurme” (ka-
tastriüksuse tunnus 89001:003:0688) aadressil 
Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harjumaa, asuva 
väikesadama nimeks “Nurme sadam”.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohani-
meregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõu-
kogule. 

Rein Madissoon, abivallavanem 
vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär

16. märts 2010 nr 23
Sadama nime määramine: Oti sadam

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 
lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 
4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” punktide 1.2 ja 2.2 
alusel: 

§ 1. Määrata kinnistul (katastriüksuse tunnus 
89001:003:1236) aadressil Sääre tee, Rohunee-
me küla, Viimsi vald, Harjumaa, asuva väikesa-
dama nimeks “Oti sadam”.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohani-
meregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõu-
kogule. 

Rein Madissoon, abivallavanem 
vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär

26. märts 2010 nr 26
Tee nimetuse ja aadresside määramine Haa-
bneeme alevikus

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 
lõike 5, § 5 lõike 2, Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” ning Viimsi Vallavo-
likogu 10.05.2005.a nr 34 otsuse alusel:

§ 1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale teele, 
mis algab Nurme põik teelt ja lõpeb tupikuga, 
nimetuseks Salumetsa tee, vastavalt joonisele 
lisas 1.
§ 2. Määrata Viimsi vallas Haabneeme alevikus 
asuvatele katastriüksustele alljärgnevad aadres-
sid:
1) Salumetsa I (katastritunnusega 
89001:010:1852) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 1;
2) Salumetsa II (katastritunnusega 
89001:010:1861) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 2;
3) Salumetsa IIA (katastritunnusega 
89001:010:1862) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 2a;
4) Salumetsa III (katastritunnusega 
89001:010:1853) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 3;
5) Salumetsa IV (katastritunnusega 
89001:010:0768) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 4;
6) Salumetsa V (katastritunnusega 
89001:010:1854) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 5;
7) Salumetsa VI (katastritunnusega 
89001:010:0769) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 6;
8) Salumetsa VII (katastritunnusega 
89001:010:1855) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik. Salumetsa tee 7;
9) Salumetsa VIII (katastritunnusega 
89001:010:0771) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 8;
10) Salumetsa IX (katastritunnusega 
89001:010:1856) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik. Salumetsa tee 9;
11) Salumetsa tee X (katastritunnusega 
89001:010:0772) aadressiks Viimsi vald, Haab-
neeme alevik, Salumetsa tee 10.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsu-
se 18.06.2004.a määrus nr 32 “Tee nimetuse ja 
aadresside määramine Lubja külas maaüksustel 
Salumetsa I kuni Salumetsa X”.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Endel Lepik, abivallavanem 
vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär

30. märts 2010 nr 27
Tee nimetuse ja aadresside määramine Prin-
gi külas

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 
lõike 1 punkti 6, § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi 
Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 251 “Aadressi-
andmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, Viim-
si Vallavolikogu poolt 09.11.2004 määrusega nr 
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ja Viimsi Vallavolikogu 16.10.2009 
otsusega nr 666 kehtestatud Pringi külas Jaani-I, 

Jaani-IV ja Rummu tee 2 maaüksuste detailpla-
neeringu alusel.

§ 1. Määrata Jaani-I, Jaani-IV ja Rummu tee 2 
maaüksustest moodustatavale detailplaneeringu 
järgsele teele nimetuseks Jaanitalu tee. 
§ 2. Määrata Pringi külas Jaani-I, Jaani-IV ja 
Rummu tee 2 maaüksustest moodustatavatele 
kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Jaanitalu tee 2 (detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 1);
2) Jaanitalu tee 4 (detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 2);
3) Jaanitalu tee 6 (detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 3);
4) Jaanitalu tee 8 (detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 4).
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

16. aprill 2010 nr 28
Aadressi määramine Laiaküla külas

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 
lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi 
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ja Maie Ambus’e 01.04.2010.a esita-
tud avalduse alusel:

§ 1. Määrata maaüksusele Pruali-V (katastri-
tunnusega 89001:010:0985) aadressiks Muuga 
põik 8, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

16. aprill 2010 nr 29
Aadressi määramine Pringi külas

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 
lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi 
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ja Sergey Kashkov’i 06.04.2010.a 
esitatud avalduse alusel.

§ 1. Määrata maaüksusele Vanapere (katastri-
tunnusega 89001:003:2090) aadressiks Rohu-
neeme tee 81, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

16. aprill 2010 nr 30
Aadressi määramine Tammneeme külas

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 

lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi 
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ning Jaan Tagaväli 08.04.2010.a esi-
tatud avalduse alusel.

§ 1. Määrata maaüksusele Tagavälja (katastri-
tunnusega 89001:003:2750) aadressiks Luhaää-
re tee 2, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

16. aprill 2010 nr 31
Aadresside määramine Tammneeme külas

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 
lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi 
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ning Jaan Tagaväli 08.04.2010.a esi-
tatud avalduse alusel:

§ 1. Määrata maaüksusele Mihkli V (katastri-
tunnusega 89001:003:3411) aadressiks Luhaää-
re tee 18, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrata maaüksusele Mihkli V (katastri-
tunnusega 89001:003:3412) aadressiks Luhaää-
re tee 37, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

18. märts 2010 nr 22
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatu-
mine ja asendusliikme määramine 

Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 
lõigete 1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 
26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu 
asendusliikmete registreerimine”, 26.10.2009 
otsuse nr 14 “Viimsi Vallavolikogu liikmete vo-
lituste peatumine ja asendusliikmete määrami-
ne” ja Aare Ets’i 18.03.2010.a avalduse (reg. nr 
9-2.2/981) alusel:

1. Peatada Aare Ets’i vallavolikogu liikme voli-
tused tema avalduse alusel kuni 18.09.2010.a ja 
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu 
koosseisu Robert Herman (Eesti Reformiera-
kond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik 
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna 
Valimiskomisjonile.

Kristo Kallas, Viimsi valla valimiskomisjoni 
esimees

ViiMsi VALLAVALiTsUsE MÄÄRUsEd

ViiMsi VALLA VALiMisKOMisjONi OTsUs
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1. aprillil allkirjastati MTÜ 
Viimsi Ettevõtlike daami-
de Assotsiatsiooni (VEdA) 
ja sihtasutuse Kodani-
kuühiskonna sihtkapital 
vahel Viimsi vallale oluli-
ne leping – Viimsi Kaunis 
Kodu 2010 läbiviimise 
toetamise leping. 

Et tegu ei olnud aprillinaljaga, 
oli asjaosalistele päris selge – 
allkirjastamisele eelnes 3 kuud 
tõsist tööd, projekti väljatöö-
tamine, konkursivoorude läbi-
mine, projektile paranduste ja 
täpsustuste tegemine.

Lennart Meri algatatud 
Kauni Kodu konkurssi on 
Viimsi Vallavalitsus siiani läbi 
viinud ise ja oma vahenditest. 
Kuna majandus pigistab nii 
rahvast kui ka valitsejaid, ei 
leitud konkursi tarbeks sel aas-
tal enam piisavalt eelarvelisi 
vahendeid. Üritust toetatakse 
siiski ka seekord, kuid pisut ta-
gasihoidlikumalt – nii nõu kui 
ka kaasfinantseerimisega. 

Et selle vajaliku  ja toreda 
ettevõtmise järjepidevus jät-
kuks, võttis kohustuse üritust 
korraldada endale VEDA. 

VEDAst on kujunenud 
meie kodukoha pehmete väär-
tuste kandja. Juba 5. korda vii-
di sel aastal läbi Aasta Naise 
üritus, eelmisel aastal lükati 
käima Viimsi Taluturg, kõige 
väiksematele viimsilastele an-

takse alates sellest talvest koos 
sünnitunnistusega kaasa “Ti-
tade õiguste deklaratsioon”. 
Kõik, mis seotud naiste, pere-
de, laste ja kodudega, on veda-
katele oluline.

Mis siis hakkab toimuma 
“Viimsi Kauni Kodu“ ürituste 
raames?

Enne suure suve saabumist 
kuulutatakse välja konkursside 
tingimused. Lisaks kodukon-
kursile viime sel aastal läbi ka 
fotokonkursi “Viimsi loodus-
vaated“. Kõik, kellel on huvi ja 
silma koduvalla ilusale, huvita-
vale ja väärtuslikule (miks mit-
te ka valupunktidele), saavad 
oma fotod saata. Nende seast 
valib ekspertidest koosnev žürii 
välja erinevate kategooriate no-
minendid. Konkursid päädivad 
autasustamistseremooniaga, 

kus saavad vääriliselt tunnus-
tatud nii kaunite kodude loojad 
kui ka muljetavaldavate fotode 
jäädvustajad.

Lisaks konkurssidele on 
plaanis läbi viia mitmeid huvi-
tavaid seminare ja õpitubasid.

Igal kuul hakkavad toimu-
ma rahvakalendri tähtpäevade-
ga seotud üritused. Paljud pered 
on värskelt Viimsisse kolinud, 
sidusus vanema põlvkonnaga 
on sageli katkenud. Parim viis 
panna taas alus peretraditsioo-
nidele, mis on oluliseks pere 
ühtekuuluvustunde tekitajaks, 
on pärimustraditsioonide ühine 
tähistamine. Et kaubandus on 
paljud toredad tähtpäevad de-
valveerinud marketingi osaks, 
kipuvad inimesed unustama, 
mis siis ikkagi tähendab põli-
sele eestlasele marjapunapäev, 

Viimsi kaunid kodud

Rahaga toetab üritust Kodanikuühiskonna sihtkapital. Pildil siht-
kapitali esindajad, programmide juht Kaja Kaur ja juhataja Agu Laius.

munadepüha, suvistepüha, lee-
dopäev, hingedepäev jne. Miks 
peaks koristama ja saunas käi-
ma laupäeval, miks peaks pere 
ühise laua taga sööma – kasvõi 
pühade ajal.

Seminarid toimuvad veel 
teemadel “Elukeskkond ja ini-
mene”, “Eesti kodu”, “Keskko-
naasõbralik kodu”, “Keskkon-
nasäästlik aiamajandus”.

Terviseklubi Harmoonikum 
annab ürituste läbiviimiseks 
kasutada oma Teetoa Viimsis, 
Pargi tee 8. Harmoonikumgi on 
juba üsna tuntud loomuliku ja 
jätkusuutliku elustiili õpituba-
de korraldaja ja propageerija-
na. Seminaride korraldamisse 
kaasatakse viimsilastaste seast 
oma ala eksperte – on ju tore 
teada saada, missuguste huvi-
tavate teadmiste-oskustega ini-
mesed meie kõrval elavad.

Läbi konkursi ja ürituste 
tahaksime panna kokku kõla-
ma ka teised Viimsi seltsid ja 
ühingud – tegutseme ju kõik 
ikka selle nimel, et elu toredam 
oleks, inimsed ühte hoiaksid, 
vajalikud asjad tehtud saaksid 
ja rahvale olulised prioriteedid 
ka omavalitsusse kostaksid. 

Alates maikuust saab VEDA 
ja Kauni Kodu projekti toime-
tusi jälgida ka VEDA uuene-
nud veebilehel.

Ene Lill
Viimsi Ettevõtlike Daamide 

Assotsiatsiooni president

Lilli küla kutsub 
esinema
Lilli külas Harjumaal tuleb 15. mail heatege-
vuslik perepäev, kus peaesinejaks on rokihõngu-
line Roadrunner band, oma jah-sõna on öelnud 
ka AX-Teater Keilast.

Päeva juhib viimsilane Lauri Abel. Perepäeva läbivaks 
teemaks on “Õpeta teistele midagi!” – sellega tahetakse 
anda panus uute mõtete tekkimisele. 

Perepäeva eestvedajad ootavad esinejaid ka mujalt 
Harjumaalt. “Me otsime kaugemalt esinejaid selleks, et 
pakkuda oma inimestele ülevaadet ka naabervaldade tege-
mistest ja kaugemalt külalised on samuti oodatud,” ütles 
päeva eestvedaja Kätlin Jäger, kes on Lilli Küla Arenda-
mise Seltsi juhatuse liige. Esineda soovijad saavad temaga 
ühendust telefonil 52 06 817 või e-posti aadrressil info@
lillikyla.ee. 

VT

Mäger võib olla 
ka kahjulik
Kuidas mäkra ära tunda? Pikkus: 56–90 cm, 
saba: 12–20 cm, kaal: 10–12 kg.

Mäger on üks väheseid seltsingutes elavaid kärplasi. Tal 
on teravnev pea, lühike kael, mis kasvab üle lühikesteks 
teravate küüntega jalgadeks. Kere lõpeb lühikese sabaju-
piga. Kõik see moodustab kokku üllatavalt tugeva kere.

Kõht on must, ülejäänud keha ja saba hallid. Nägu ja 
kael valged, musta triibuga mõlemal küljel, mis kulgeb üle 
nina ja väikeste silmade kõrvadeni.

Nägemine on mägral kehv, kuulmine natuke parem, 
see-eest haistmine on väga hea. Mäger on öise eluviisiga 
kõigesööja, kes muudab oma toidulauda vastavalt aasta-
ajale ja toidupoolise kättesaadavusele. Põhitoiduseks on 
vihmaussid, putukad ja nende tõugud, aga ka konnad, si-
salikud, pisiimetajad, linnud ja linnumunad, raiped, puu-
viljad ja nende osad.

Mägralinnakus asuvad pesad on vooderdatud kuivast 
rohust, samblast ja lehtedest polstriga, mida ta suure puh-
tusearmastajana tihti vahetab. 

Nagu kärplastele omane, sigitavad nad isegi 10 kuud 
varem, loode areneb sellest 7 nädalat. Ühes keskmises 
mägraperes on kuus liiget. Korda hoiab domineeriv isas-
loom, kes võib pidada kuni neli emast. Nad asustavad 50 
kuni 150-hektarist ala, mida omasuguste eest kiivalt kaits-
takse.

Kuigi olen suur kooma- ja linnuhuviline, leian, et mäk-
rasid on meie metsades liiga palju. Näiteks olen jälginud 
kümmekond aastat kahte imeilusat sipelgapesa. Kaks aas-
tat tagasi tegid mägrad need maatasa. Nüüd on visad si-
pelgad rajanud paari meetri kaugusele kuus uut pesa, kuid 
need on nii väikesed ja nõrgakesed, et ei pruugi külma 
talve üle elada.

Voldemar Kallion
Püünsi küla

Mäger on öise eluviisiga kõigesööja.

Randvere külaelanikelt ja 
ka kalmistu külastajatelt 
on aeg-ajalt kosta nuri-
nat, et surnuaia ümbrus 
on räämas. Erinevalt mu-
nitsipaalomandis oleva-
test Rohuneeme, Prangli 
ja Naissaare kalmistutest 
kuulub Randvere surnu-
aed kogudusele, kellele 
kriitika tavaliselt ka suu-
natakse. 

Üle Eesti kuulub hulk kalmis-
tuid kirikukogudustele, samas 
on laialt levinud praktika, et 
omavalitsustega sõlmitakse pi-
kaajalised lepingud kalmistute 
hooldamiseks. Selline skeem 
toimis ka Randvere surnuaia 
puhul viimased kümmekond 
aastat ja vähemalt kirikuhoone 
ümbrus ning haudadevaheline 
ala hoiti rahuldavas korras. 
Selle aasta alguses Viimsi Val-
lavalitsus lepingut rahapuu-
dusele viidates enam ei uuen-
danud ja seadis koguduse 
keerulisse olukorda. Poolsaare 
pühakojad saavad küll vallava-
litsuselt regulaarset toetust, ent 
selle otstarve on pigem kogu-
duse igapäevase toimimise ta-
gamine. Kalmistute hooldami-
ne pole koguduste põhitegevus 
ja kogu toetuse sinna suunami-
ne seaks Randvere koguduse 
teistega võrreldes ebasoodsas-
se olukorda. Nii suudaksime 

Randvere kalmistu tulevikust
tagada kalmistu heakorra üsna 
lühikese aja jooksul ja eda-
si tuleks minna juba kasinate 
säästude kallale. 

Kalmistu on reeglina ava-
likus kasutuses, see tähendab, 
et selle kasutamist ei piira ko-
guduslik kuuluvus. Randvere 
puhul on probleemiks pigem 
territooriumi piiratus, laie-
nemisvõimalused puuduvad 
ja matta on võimalik ainult 
olemasolevatele hauaplatsi-
dele. Randvere surnuaed pole 
enam ammu pelgalt kogudu-
seliikmete viimne rahupaik. 
Kalmistu kasutajate hulgas on 
nad juba selges vähemuses, 
kuna kogu valla elanikkonnast 
kuulub Viimsis tegutsevatesse 
kirikukogudustesse vaid 1–2 %. 
Nii esindavad ka Randvere, 
Tammneeme ja Leppneeme 
põliselanikud, kes siiani moo-
dustavad koguduse tuumiku, 
kõigest mõnda protsenti kõi-
gist külaelanikest. Enam ei 
toimi ka põlvkondade järjepi-
devus, sest inimesed on muu-
tunud üha liikuvamaks. 

Kaalutud on ka kalmistu 
võõrandamist, ent sedagi ei 
saa otsustada kogudus üksi, 
sest kogu kinnisvara on ühtlasi 
üldkiriklik omand. Omanikuna 
võiks kogudus seada kalmistu 
kasutamisele ka märksa range-
mad reeglid ja muuta näiteks 
hauaplatside omamise tasuli-

seks, ent see tekitaks pigem 
lisapingeid ja mittemõistmist 
kohaliku kogukonna poolt. 
Üsna tülikas oleks ka sellise 
maksu administreerimine. Li-
saks eeldaks see surnuaia põh-
jalikku inventeerimist ja kaar-
distamist, mis on küll vajalik, 
ent samas jällegi kulukas. 

Randvere kirikuhoone ja 
surnuaed koos seda ümbritse-
va maakiviaiaga moodustavad 
ühtse terviku. Üks koguduse-
liige on selle kohta öelnud, et 
kiriku olemasolu selles kohas, 
tema väline ilme ja ka sisemus 
on sinna esmakordselt sattunu-
tele paras üllatus. Enam justkui 
ei oodatagi, et Tallinna külje 
all endiste suvilate ja uute era-
mutega palistatud ümbruses 
on selline vana, põhjamaiselt 
karge ilmega toimiv väike ki-
rik. Paiga unikaalsust on ar-
vestanud ka hiljutikehtestatud 
miljööväärtuslike alade ja ro-
hevõrgustiku teemaplaneering 
– Randvere surnuaed on ühena 
seitsmest objektist loetud valla 
mandriosa miljööväärtuslike 
alade hulka. Mõelgem siin-
juures ka eelkäijate peale, kes 
sellise paiga oma kätetööga on 
rajanud. Teatavasti on nii piir-
demüüriks kasutatud maakivid 
kui ka kalmistut ümbritsevast 
kõrgemale tõstev liiv lähikon-
nast üle 200 aasta tagasi koha-
le veetud. Vanim hauatähis on 

ristikivi aastaarvuga 1803, mis 
pärimuse järgi tähistab uppu-
nud meremehe hauda.

Kalmistu on reeglina lait-
matus korras, loomulikult leiab 
ka räämas haudu, ent surnuaed 
on ju üks üldise kultuuri pee-
geldajaid. Üldiselt peetakse 
kinni ka jäätmete sorteerimise 
nõudest. Uuema nähtusena on 
kevadeti surnuaial välja sula-
nud ka koerajunne. Siinkohal 
võiks end puudutatuna tunda 
just lähiümbruse elanikud, kes 
oma lemmiklooma jalutustuuri 
seavad ilmselt neljajalgse taht-
mise järgi. 

Kogu see jutt on mõeldud 
kõigile, kelle jaoks Randvere 
kirikaial on tähendus, nimelt 
on üleriigilise talgupäeva raa-
mes 1. mail plaanis korrasta-
da küla n.-ö avalikku ruumi. 
Randvere kogudus on küla-
vanemast talgujuhiga saanud 
kokkuleppele, et ühiste jõu-
dudega proovitakse anda pa-
rem ilme ka surnuaiale. Karta 
on, et kalmistu müüritagused 
oksahunnikud jäävad sinna-
samasse ka pärast talgupäeva, 
ent püüame vähemalt talve 
jooksul surnuaiale kogunenud 
prahist lahti saada. Samal ajal 
on võimalus ka kiriku korista-
misel käed külge lüüa. Tubli-
sid talgulisi ootab ka kosutav 
supp.

Andres jaanus
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6.–14. aprillini osalesin 
Viimsi Noortevolikogu 
esindajana Euroopa Nõu-
kogu poolt korraldatud 
rahvusvahelisel koolitusel 
democratic leadership 
and management of 
youth organisations. 

Koolitus toimus Euroopa Noor-
tekeskuses Strasbourgis Prant-
susmaal. Osalejaid oli kokku 
28 23-st erinevast riigist. Nen-
de seas oli nii noorsootöötajaid 
kui ka rahvusvaheliste, riiklike 
ja kohalike noorteühenduste 
eestvedajaid. Osalejad valiti 
konkursi teel, kokku kandidee-
ris koolitusele üle 340 noore.

Koolitusel keskenduti noor-
teühenduste efektiivse ja jätku-
suutliku juhtimise teemadele. 
Meile jagati teadmisi ja oskusi 
strateegilise planeerimise, lo-
bitöö, eelarve koostamise ja 
täitmise, motivatsiooni ja juhi 
oskuste ning vastutuse vallas. 
Koolitajateks olid rahvusvahe-
lise taustaga eksperdid Euroopa 
Nõukogu koolitajate kogust. 

Viimsi Noortevolikogu alustas 
liitumist ENLiga 
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on 2002. aastal loodud 
katusorganisatsioon, mis ühendab 50 Eestis tegutsevat 
noorteühendust. 

ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühen-
dustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku 
arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete 
noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning 
soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL korraldab 
noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte, tähistab igal 
aastal üle-eestilise noorteüritusega rahvusvahelist noortepäe-
va ning annab välja noorsootöö ajalehte Aken. ENL on esin-
datud haridus- ja teadusministrile nõu andvas Noortepoliitika 
Nõukogus ning mitmetes teistes töögruppides, komisjonides 
ja ümarlaudades, mis otsustavad noorte elu puudutavate kü-
simuste üle. ENL on loonud noorte osaluse suurendamiseks 
osalusprojekti, mis aitab noori ja kooliõpetajaid ühiskonna-
õpetust paremini mõista ja edasi anda. Liikmeskonda aren-
davad suurkoolitused Talvelaager ja Suvekool. ENL tunnustab 
oma liikmete häid ettevõtmisi Parima Noorteprojekti auhin-
naga ning valib iga-aastaselt ka Kõige Nooremat ja Aasta Te-
gijat, et tunnustada nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt 
panustanud inimesi ja organisatsioone.

Viimsi Noortevolikogu alustas liitumist ENLiga panusta-
maks rohkem Eesti noorsootöö arengusse nii kohalikul, maa-
kondlikul kui ka riiklikul tasemel.

Viimsi Noortevolikogu

Tunnustus Strasbourgist

Kuna erineva taustaga inimesi 
ja organisatsioone oli koolitu-
sel esindatud palju, siis pakkus 
koolitus võimaluse ka teiste 
noorteühenduste tööga tutvuda 
ning head praktikat koju kaa-
sa tuua. Nii väikeseid ja ainult 
kohalikul tasandil tegutsevaid 
organisatsioone, nagu Viimsi 
Noortevolikogu, oli koolitusel 
esindatud väga vähe, kuid sa-
mas tunnustati meie rahvusva-
helist tegevust ning koostööd.

Koolituse raames tekkis ka 
idee uueks rahvusvaheliseks 
koostööks. Selle arendamiseks 
moodustasime meeskonna, kes 
hakkab koordineerima uue pro-
jekti koostamist ja elluviimist. 
Projektiidee seisneb rahvusva-
helise noortekonverentsi korral-
damises läbitud koolituse jätku-
üritusena. Konverentsi teemaks 
saab olema Youth leadership 
and peacebuilding ning selle 
eesmärk on jagada kogemusi 

selle kohta, kuidas saavad noor-
teorganisatsioonid aidata kaasa 
stabiilsusele ja koostööle ühis-
konna erinevate gruppide vahel. 
Rahu ühiskonnas ei tähenda ju 
ainult konfliktide puudumist ja 
olukorra talumist, vaid ka seda, 
et iga ühiskonnaliige tunneks 
end turvaliselt ja oleks kaasatud. 
Seda projekti arendame edasi 
ning loodetavasti saab planee-
ritud konverents toimuma juba 
järgmise aasta kevadel Küpro-
sel!

Sellise uue ühisprojekti 
idee sünni üle rõõmustas väga 
Euroopa Nõukogu haridusnõu-
nik Dariusz Grzemny, kes  oli 
vastutav ka toimunud koolituse 
eest. Just võimalus õppida tei-
ses kultuuriruumis tegutsevatelt 
noorteühendustelt ning leida 
selle käigus ühisosa, mille baa-
silt tekivad uued noortealgatu-
sed, on Euroopa institutsioonide 
peamiseks motivatsiooniks pak-
kuda selliseid multikultuurseid 
õppimiskogemusi. 

Karin Pool
Viimsi Noortevolikogu

Viimsi Noortevolikogu on nüüdsest ka Facebookis ja 
Twitteris! Ole meie tegemistega hõlpsasti kursis!

Karin Euroopas uusi teadmisi kogumas.
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Viimsi valla kultuurikalender
23. aprill – 13. mai

Uus ekspositsioon
Avatud K–P k 11–17, 
giid tel 621 7410, 51 02 822
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Fotonäitus “Rannarahva 
pildialbum enne 1940”
Püsiekspositsioon “Muinasajas 
piki rannajoont”
Püsiekspositsioon “Rannarahva 
elu-olu”
Aastanäitus “Võrgu ilu”, 
eksponeeritakse kuni 1. maini
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”, 
eksponeeritakse kuni 1. maini
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus, eksponeeritakse kuni 
1. maini
Näitus “Endel Saarepuu puu-
skulptuurid ja pliiatsijoonistu-
sed“, eksponeeritakse alates 
5. maist
Näitus ”Naissaar. Saatused.”, 
avatud alates 13. maist
Muuseum avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu lood“
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Muuseum ja näitused avatud 
alates 12. maist K–P k 12–17
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “Prangli saare rah-
vamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud alates 
maikuust iga päev k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Vallamajas

Kristiina Kaasiku maalide 
näitus
Näitus on avatud  E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuse saalis

Näitus “Voolavad veed“ 
Rein Mägari akvarellid
Näitus avatud 6. maini 
E–R k 10–14
Randvere Päevakeskuses

Kuni 30. aprill
Näitus loovusringi laste töödest
Prangli Rahvamajas

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Raamat, mis 
Sulle meeldis?”
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Kes loeb, 
see teab!”
Viimsi Raamatukogus

Raamatunäitus 
“H. Ch. Andersen 205 – taani 

kirjanik ja muinasjutuvestja”
Viimsi Kooli raamatukogus

Kuni 9. juunini
Silvi Lepparu näitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Alates 24. aprill 
laupäeviti k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. aprill k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses

23. aprill
Jüriöö jooks
Algus Prangli Rahvamaja juurest

23. aprill k 20–22
Jüripäeva Perepäev
Toimuvad jõukatsumised ja 
ühismängud
Püünsi Kooli õuel
k 21 Jüripäeva rongkäik
Püünsi külas

24. aprill k 12
Harjumaa Laululaps 2010 finaal
Viimsi Huvikeskuses
www.huvikeskus.ee

24. aprill k 21
Finder Rockers
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

25. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. aprill k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Tarmo Kähr
Laste pühapäevakool 
k 18 peregrupp
Margus ja Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
   
25. aprill k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. aprill k 15
Jazzkaare kontsert: Helin-Mari 
Arder Trio
Sissepääs muuseumipiletiga, 
kohtade arv piiratud
Kohtade broneerimine 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Avatud kohvik!
Rannarahva Muuseumis

26. aprill k 10
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame – 
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

26. aprill k 17.30
Naerujooga
Eelregistreerimine ja info 
info@harmoonikum.ee või 
tel 601 1717
Harmoonikumis

27. aprill k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni

Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

27. aprill k 17
Võistluspäev 
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

27. aprill k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

27. aprill k 19
Teatriõhtu Viimsi Kooli 
õpilaste esituses
Ivan Krõlov “Pirtsakas näitsik” – 
põhikooli näitering K.O.K.K
k 19.20 “Üks lugu” – põhikooli 
näitetrupp Eksperiment
k 20 “Mupo koolitus” – 
10. klassi teatriõpetuskursuse 
eksamitöö
k 20.45 S. Mrozhek “Karol” – 
gümnaasiumi näitetrupp
Viimsi Kooli 3. korruse ateljees
k 21.30 Taufiq Al-Hakiim 
“Eesliturg” – põhikooli näite-
ring K.O.K.K
Viimsi Kooli aulas

28. aprill kell 19 
Koguduse kool “Vana testa-
mendi prohvetid 12“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. aprill k 17
Meisterdamine 
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

29. aprill k 18
Seminar “Alateadvuse abiga 
õnnelikuks”
Eelregistreerimine 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

29. aprill k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. aprill k 19
Teatriõhtu Viimsi Kooli õpilaste 
esituses
Ivan Krõlov “Pirtsakas näitsik” – 
põhikooli näitering K.O.K.K
k 19.20 “Üks lugu” – põhikooli 
näitetrupp Eksperiment
k 20 “Mupo koolitus” – 
10. klassi teatriõpetuskursuse 
eksamitöö
k 20.45 S. Mrozhek “Karol” – 
gümnaasiumi näitetrupp
Viimsi Kooli 3. korruse ateljees
k 21.30 Taufiq Al-Hakiim 
“Eesliturg” – põhikooli näite-
ring K.O.K.K
Viimsi Kooli aulas

30. aprill k 13
Kostüümipidu – Volbripäev
Viimsi Päevakeskuses

30. aprill k 18
Tüdrukute Õhtu
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

30. aprill k 21
PS Troika
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

1. mai k 9
Talgud Naissaarel
Laev “Monica” väljub k 9 Piritalt
Tagasi Naissaare sadamast k 18
Osavõtuks vajalik eelregistree-
rimine
Naissaarel

1. mai k 10
Talgupäev 
Kogunemine Kelnase sadamas
Paadid väljuvad Leppneemest 
k 8.30 ja 10.45
Tagasi saab Kelnase sadamast 
k 16 ja k 18.30
Talgulistele lõunasupp ja õhtul 
simman tasuta!
Vajalik eelregistreerimine! 
Prangli saarel

1. mai k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

1. mai k 10
Püünsi küla koristustalgud ja 
spordipäev
Püünsis

1. mai k 10
Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis
Viimsi Spordihallis

1.–30. mai
Raamatunäitus “Lugemist 
aiasõpradele”
Lastele: Läki õue!
Viimsi Raamatukogus

2. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13 Jumalateenistus armu-
lauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

2. mai k 11 
Jumalateenistus leiva-
murdmisega 
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2. mai k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

3.–31. mai 
Raamatunäitus “Aed ja lilled”
Prangli Raamatukogus

3. mai k 10
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame – 
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

4. mai k 15.30–20.00 
Kitarriõpingud 
Osavõtutasu 100 krooni 
Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses  

4. mai k 18.00 
Loovus- ja kunstiring 
Tasuta! 
Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses
  

5. mai k 19 
Koguduse kool “Vana testa-
ment"
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

6. mai k 11.30
Emadepäeva kontsert
Esinevad Randvere Lasteaia 
vanema rühma lapsed
Randvere Lasteaia saalis
Vestlusring kohvilauaga
Randvere Päevakeskuses

6. mai k 14
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

6. mai k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. mai kell 13
Emadepäeva kontsert
Esineb Joel Friedrich Steinfeldt
Viimsi Päevakeskuses

7. mai k 17 
Noored köögis 
Osavõtutasu 15 krooni 
Randvere Noortekeskuse
 
7. mai k 19
Laidoneriproua pidusöömaaeg
Eelregistreerimine ja info 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

7. mai kell 21
Tantsime, laulame, kuulame 
kaasa...
Reet Linna, Tõnu Raadik ja 
Are Jaama...
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

8. mai k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

8. mai k 11
Koristustalgud 
Leppneeme külas

8. mai k 12
Emadepäeva kontsert
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laulu- ja tantsulapsed
Viimsi Huvikeskuses

8. mai k 12
XXIV Viimsi Jooks
Haabneemes

8. mai k 16
Umbrohutoitude õpituba
Eelregistreerimine ja info 
tel 601 1717,
 info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

9. mai 
Emadepäeva pidu
Prangli Rahvamajas

9. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. mai kell 11 
Emadepäeva pidulik pere-
jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
k 18 Käsitöökoda

Juhendab Jaana Tamm
Viimsi Vabakoguduse kirikus

9. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Emadepäev
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

9. mai k 19
Muusikali “Seesama Horton – 
kogu lugu” esietendus
Viimsi Huvikeskuses

10. mai k 10
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

10. mai k 18
Kristalliteraapia õpituba
Eelregistreerimine ja info 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

11. mai k 15.30–20 
Kitarriõpingud 
Osavõtutasu 100 krooni 
Registreerimine
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
 
11. mai k 18 
Loovus- ja kunstiring
Tasuta! 
Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses
  
12. mai k 17
Mängude võistluspäev
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

12. mai k 19
Muusikal “Seesama Horton – 
kogu lugu”
Viimsi Huvikeskuses

12. mai k 19 
Koguduse kool “Vana testa-
ment"
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

13. mai k 16
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

13. mai k 18
Rõivaste reinkarneerimise 
õpituba “Ülemeelik seelik”
Eelregistreerimine ja info 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

13. mai k 18
Taevaminemispüha jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Info 
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 



12 23. aprill 2010

sport

Viimsi valla meistrivõist-
lused ujumises toimusid 
26. märtsil Viimsi sPA 
ujulas.

Vahetult enne meistrivõistlu-
si peetud SPA Viimsi Tervis 
auhinnavõistlustel oli kavas 
kaks traditsioonilist distantsi 
algajatele ujujatele. 25 m tuli 
läbida tüdrukutel ja poistel, kel 
sünniaastaks 2001ning 2002 ja 
hiljem. 50 m ehk kaks basseini-
pikkust ujusid 1999. ning 2000. 
aastal sündinud lapsed. SPA 
Viimsi Tervis teenekalt treene-
rilt Enn Lepikult said auhinna 
ja tugeva käepigistuse  

25 m vabaltujumises:
2002. a. ja hiljem sün-

dinutest I Karolina Johanna 
Freiberg (TOP) 23,73; Philip 
Pashkov (SPA Viimsi Tervis) 
22,40; II Melani Leana Kallus 
(Viimsi Veeklubi) 27,25; Mar-
tin Kass (SPA Viimsi Tervis) 
26,01; III Carolina Kibber-
mann (Viimsi Veeklubi) 27,79; 
Andre Tõniste (Viimsi Veeklu-
bi) 26,01.

2001. a. sündinutest I Meri-
lin Radvilavicius (SPA Viimsi 
Tervis) 17,60; Patrick Tiit Raal 
(SPA Viimsi Tervis) 20,18; II   
Meril Pullisaar (Viimsi Veeklu-
bi) 19,37; Ville Palts (Viimsi 
Veeklubi) 22,01; III  Johanna 
Viherpuu (Viimsi Veeklubi) 
27,19; Tair Helm (Viimsi Vee-
klubi) 26,34.  

50 m vabaltujumises:
2000. a. sündinutest I Mai 

Riin Salumaa (TOP) 36,51; 
Märt Arjus (TOP) 36,46; II  
Merilin Radvilavicius (SPA 
Viimsi Tervis) 41,47; Bo Aa-
ron Kooser (SPA Viimsi Ter-
vis) 39,84; III Judith Kalle 
(Viimsi Veeklubi) 44,29; Ke-
vin Sünd (TOP) 41,43

1999. a. sündinutest I Ce-
line Tippo (Viimsi Veeklu-
bi) 38,11; Armin Ever Lelle 
(Viimsi Veeklubi) 34,19; II   
Jana Põder (SPA Viimsi Ter-

Viimsi valla meistrivõistlused ujumises

vis) 40,50; Rinel Pius (Viimsi 
Veeklubi) 36,81; III Regina 
Vanamb (Viimsi Veeklubi) 
46,80; Karl Margus Haud (SPA 
Viimsi Tervis) 40,33.

Valla meistrivõistlustel oli 
kavas juba rohkem ujumisviise 
ning taas alustati noorematest. 
Kolm paremat said kaela valla 
meistrivõistluste medali. Järg-
nevalt tiitlivõitjad ja tublimad 
tulemused.

Kuni 13-aastased 
50 vabalt: I Johanna Maria 

Prins (Viimsi Veeklubi) 35,67; 
II Alina Kalle (Viimsi Veeklu-
bi) 36,01; II Mai Riin Saluma 
(TOP) 36,66. I Arthur Kooser 
(SPA Viimsi Tervis) 29,53; II 
Kristjan Narusk (SPA Viimsi 
Tervis) 32,90; III Armin Evert 
Lelle (Viimsi Veeklubi) 32,90.

50 m rinnuli: I Johanna 
Maria Prins (Viimsi Veeklubi) 
47,29; II Jana Põder (SPA Viim-
si Tervis) 52,00; II Mai Riin Sa-
lumaa (TOP) 53,79. I Arthur 
Kooser (SPA Viimsi Tervis) 

40,44; II Kristjan Narusk (SPA 
Viimsi Tervis) 44,86; III Rinel 
Pius (Viimsi Veeklubi) 48,86.

50 m liblikat:  I Alina Kal-
le (Viimsi Veeklubi) 44,14; I 
Johanna Maria Prins (Viimsi 
Veeklubi) 44,26; III Mai Riin 
Salumaa (TOP) 48,29. I Art-
hur Kooser (SPA Viimsi Ter-
vis) 36,06; II Kristjan Narusk 
(SPA Viimsi Tervis) 45,79; III 
Bo Aaron Kooser (SPA Viimsi 
Tervis) 54,73.

50 m selili: I Alina Kal-
le (Viimsi Veeklubi) 42,40; 
II Mai Riin Salumaa (TOP) 
44,02; III Johanna Maria Prins 
(Viimsi Veeklubi) 44,17. I 
Arthur Kooser (SPA Viimsi 
Tervis) 36,21; II Armin Evert 
Lelle (Viimsi Veeklubi) 39,12; 
III Silver Suits (Viimsi Veeklu-
bi) 39,63.

100 m kompleksi: I Johan-
na Maria Prins (Viimsi Vee-
klubi) 1.31,22; II Alina Kalle 
(Viimsi Veeklubi) 1.31,61; III 
Angelina Rooväli (Viimsi Vee-
klubi) 1.37,47. I Arthur Kooser 

(SPA Viimsi Tervis) 1.20,75; 
II Armin Evert Lelle (Viimsi 
Veeklubi) 1.26,18

Kuni 17-aastased 
100 m vabalt: I Viktoria 

Plemakova (SPA Viimsi Ter-
vis) 1.16,28; II Triinu Arjus 
(TOP) 1.19,64; III Grete Lib-
likman (SPA Viimsi Tervis) 
1.21,27. I Martin Laid (Viim-
si Veeklubi) 59,87; II Mikk 
Laanes (SPA Viimsi Tervis) 
1.00,94; III Arthur Kooser 
(SPA Viimsi Tervis) 1.08,91.

100 m rinnuli: I Triinu 
Arjus (TOP) 1.33,13; II Vik-
toria Plemakova (SPA Viimsi 
Tervis) 1.39,64; III Grete Lib-
likman (SPA Viimsi Tervis) 
1.45,57. I Martin Laid (Viim-
si Veeklubi) 1.16,11; II Lauri 
Visnapuu (SPA Viimsi Tervis) 
1.18,62; III Roland Engel 
(SPA Viimsi Tervis) 1.27,58.

50 m liblikat: I Viktoria 
Plemakova (SPA Viimsi Ter-
vis) 40,10; II Liselle Luks 
(SPA Viimsi Tervis) 44,84; III 

Grete Liblikman (SPA Viimsi 
Tervis) 47,12. I Martin Laid 
(Viimsi Veeklubi) 27,68; II-
Markus Kadastu (SPA Viimsi 
Tervis) 28,69; III Mikk Laanes 
(SPA Viimsi Tervis) 30,09.

100 m selili: I Martin Laid 
(Viimsi Veeklubi) 1.05,70; 
II Roland Engel (SPA Viimsi 
Tervis) 1.20,65; III Kert Kevin 
Lissmann (SPA Viimsi Tervis) 
1.20,90.

100 m kompleksi: I Triinu 
Arjus (TOP)  1.34,35; II Grete 
Liblikman (SPA Viimsi Tervis) 
1.39,19. I Martin Laid (Viim-
si Veeklubi) 1.08,76; II Mikk 
Laanes (SPA Viimsi Tervis) 
1.09,92; III Markus Kadastu 
(SPA Viimsi Tervis) 1.10,79.

Põhiklass 
100 m vabalt: I Kaja Masing 

(SPA Viimsi Tervis) 1.07,06; II 
Kinne Tõnnison (Viimsi Vee-
klubi) 1.11,00; III Kirke Päss 
(SPA Viimsi Tervis) 1.11,01. 
I Sander Parts (SPA Viimsi 
Tervis) 56,68; II Rain Berezin 
(Viimsi Veeklubi) 59,05; III 
Olav Lukin (U-klubi) 1.19,49.

100 m rinnuli: I Kaja 
Masing (SPA Viimsi Tervis) 
1.24,76; II Kinne Tõnnison 
(Viimsi Veeklubi) 1.28,26; III 
Kirke Päss (SPA Viimsi Ter-
vis) 1.30,00. I Filipp Provor-
kov (Viimsi Veeklubi) 1.06,84; 
II Henri Kaarma (Viimsi Vee-
klubi) 1.18,95; III Teet Daaniel 
(Viimsi Veeklubi) 1.19,50.

50 m liblikat:  I Erika Tu-
vike (Viimsi Veeklubi) 31,48; 
II Kristiina Arusoo ( U-klubi) 
34,67. I Henri Kaarma (Viim-
si Veeklubi) 28,38; II San-
der Parts (SPA Viimsi Tervis) 
28,67; III Rain Berezin (Viimsi 
Veeklubi) 29,49.

100 m selili: I Erika Tuvi-
ke (Viimsi Veeklubi) 1.11,20; 
II Kaja Masing (SPA Viim-
si Tervis) 1.18,00; III Kerttu 
Tammeri (SPA Viimsi Tervis) 
1.24,45. I Martin Laid (Viim-

si Veeklubi) 1.02,54; II San-
der Parts (SPA Viimsi Tervis) 
1.10,54; III Marius Mölder 
(Viimsi Veeklubi) 1.13,88

100 m kompleksi: I Eri-
ka Tuvike (Viimsi Veeklubi) 
1.14,58; II Kaja Masing (SPA 
Viimsi Tervis) 1.16,43; III 
Kirke Päss (SPA Viimsi Ter-
vis) 1.23,25. I Martin Laid 
(Viimsi Veeklubi) 1.05,31; II 
Sander Parts (SPA Viimsi Ter-
vis) 1.07,19; III Henri Kaarma 
(Viimsi Veeklubi) 1.08,30.

seeniorid i 
100 m vabalt: I Kairi Vi-

herpuu 2.34,20. I Sven Tam-
meri 1.09,43.

100 m rinnuli: I Kairi Vi-
herpuu 3.06,36. I Sven Tam-
meri 1.33,21.

100 m selili: I Kairi Viher-
puu 2.47,27. I Sven Tammeri 
1.30,21.

seeniorid ii 
50 m vabalt: I Ene Kivet 

(U-klubi) 35,97; II Milvi Vaik-
saar 44,83. I Olav Lukin (U-
klubi) 33,51; II Rein Salumaa 
38,87.

50 m rinnuli: I Ene Kivet 
(U-klubi) 44,56; II Milvi Vaik-
saar 57,61. I Aksel Luige (U-
klubi) 38,03; II Rein Salumaa 
43,96; III Olav Lukin (U-klu-
bi) 48,83.

50 m selili: I Ene Kivet (U-
klubi) 41,70; II Milvi Vaiksaar 
53,22. I Rein Salumaa 1.01,03.

Läbiviimise eest tänan  SPA 
Viimsi Tervis treenereid ja 
abilisi eesotsas Enn Lepikuga 
ning  abijõudu Viimsi Veeklu-
bist eesotsas Bruno Noppone-
niga.

Kõikidele, kes ujumisele 
pühendunud – palju õnne Eesti 
ujumise 100. aastapäeva pu-
hul!

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

LAUATENNISES selgitati maa-
konna meistrid 13. märtsil Tallin-
nas, Kristiine Spordihallis.

Kuna noorte lauatennisis-
tidega on Viimsis kitsas käes, 
võis tulemusi oodata vaid va-
nematelt harrastajatelt. Nais-
seenioride üksikmängus jäi 
Helgi Sard oma vanuseklassis 
4. ja naiste üldarvestuses 7. 
kohale. Meeste põhiklassis 
võistelnud isa-poeg Johannes 
ja Kristjan Kant hõivasid 5. 
ja 6. koha, poeg Kristjan oli 
isast parem. Meesveteranide II 
grupis jäi Alvar Sorts  7. koha-
le. Kõige vanemas, III grupis 
(1950 ja hiljem sündinud) osa-
les viimsilasi kõige enam. Sel-

Tulemusi Harjumaa meistrivõistlustelt
les, oma vanusejärgses grupis 
võitis Johannes Kant meistri-
tiitli ja teise koha hõivas Too-
mas Pakane. Mart Kraut jäi 6., 
Priit Eiver 8., Tõnu Roos 10. 
ja Ants Saks 11. kohale. Paa-
rismängus said pronksmeda-
lid Johannes ja Kristjan Kant, 
5. kohale jäid Tõnu Roos ja 
Priit Eiver. Segapaarismängus 
saavutasid Johannes Kant ja 
Kersti Kübarsepp kolmanda 
ning Priit Eiver ja Helgi Sard 
5. koha.

HARJUMAA KOOLIDE-
VAHELISED MEISTRIVÕIST-
LUSED said aasta alguses hoo 
sisse nooremate klasside võrk-
pallilahingutega. Püünsi Põ-

hikooli poisid tõid oma kooli 
kontosse kõrgeimad punktid, 
oma panuse andsid ka 7.–9. 
klasside tüdrukud, kokku saa-
vutati põhikoolide arvestuses 
2. koht. Kõigis vanuseklas-
sides osalenud Maardu oli 
põhikoolidest parim, Turba 
Gümnaasium tuli kompleksar-
vestuses esimesele kohale.  

Sisekergejõustikus osales 
Viimsi Kooli esindus kõikides 
vanuseklassides. 28 kooli seas 
saavutati 6. koht. Võitmatuks jäi 
Kuusalu Keskkool. Parimatest 
tulemustest väärib äramärki-
mist kuni 5. klasside arvestuses 
Pia Pajus, kes võitis tüdrukute 
300 m jooksu ajaga 49,56, 6.–7. 

klasside arvestuses Kaila Zayas, 
kes sai kuulitõukes teise koha 
tulemusega 9.78 ning sama va-
nuse poistest Sander Ratassepp, 
kes tuli ajaga 8,18 60 m jooksus 
teisele kohale. 8.–9. klasside 
arvestuses oli meie noortest pa-
rim Sven Nuutman, kes kõrgus-
hüppes tuli 1.65-ga teiseks ning 
kaugushüppes 5.56-ga kolman-
daks. Vanema astme neidudest 
jõudis kuulitõukes kolmandale 
kohale Nele Õnnis, tõugates 4 
kg kuuli 7.91 ja  noormeestest 
võitis sama ala Märt-Martin 
Märtson, kes lennutas 6 kg kuuli 
12.76.

Järgmisena lülituvad võist-
lussarja noored korvpallurid.

Valla meistrivõistlused sulgpallis
1. mail kell 10.00 Viimsi spordihallis

Osa võivad võtta: Viimsi vallas elavad, töötavad või õppi-
vad sulgpallurid või mängijad, kes treenivad Viimsi vallas re-
gistreeritud spordiklubis.

Vanuseklassid: Noored-tüdrukud ja poisid – U-11; U-13; 
U-15; U-17; põhiklass – naised, mehed; seeniorid – naised 35 
ja vanemad, mehed 40 ja vanemad.

Iga sulgpallur võib osaleda vaid ühe vanuseklassi mängulii-
gis, mis ei välista kõikidest mänguliikidest osavõtmist.

süsteem: Võisteldakse üksik-, paaris- ja segapaarismängus
Võistluste süsteem selgub pärast registreerimist.

Registreerimine: Viimane registreerimispäev on 24. aprill
Registreerida palume kahel aadressil: aigartonus@hotmail.com, 
Rajamägi-Siiri@mail.ee

Osaleda saavad vaid eelregistreerunud mängijad (paarid)
Ajakava koos tabelitega ilmub Viimsi Spordihallis hiljemalt 29. 
aprillil.

NB! võimaluse korral püüame leida paarismängu paarilise,
soovi korral palun andke teada!

Valla meistrivõistlused Eesti ujumise 100. aastapäeval.
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spordi-
üritustest 
tulemas
1. mai 10.00 Püünsi küla 

SPORDIPÄEV / Püünsi

1. mai 10.00 Viimsi valla 

meistrivõistlused SULG-

PALLIS / Viimsi Spordihall 

/ Korraldaja: Viimsi Sulg-

palliklubi

8. mai 12.00 XXIV VIIM-

SI JOOKS / Haabneeme 

/ Korraldaja: Spordiselts 

Marathon

selleaastane Koolitants 
toimus 3. ja 4. aprillil 
salme Kultuurikeskuses. 

Viimsi tüdrukud on Koolitants 
2010 laureaadid!

Üleriigilisel fetsivalil “Koo-
litants 2010” võisteldi kuues 
põhikategoorias: estraadi-, 

laste-, vaba-, show-, eesti- ja 
tänavatants. 

Kahepäevase tantsumara-
toni jooksul pälvisid laureaa-
ditiitli estraaditantsus kavaga 
"Plutonium" võimlemis- ja 
tantsuklubi Keeris tüdrukud, 
koosseisus Triin Rebane, Mari 
Marta Makarov, Elina Loit, 
Mirjam Kim Rääbis, Helen 
Link, Maire Link, Mari-Liis 
Tohvelmann, Mall Silm, Ma-
rie Pappel, Cathy-Mariann 
Põldar, Melissa Savila ja Kea 
Kruuse.

Tantsuklubi Keeris treener 
ja kava autor on Ene Mets.

VT

Kutsume kõiki Püünsi 
12. spordipäevale 1. mail 
kell 12. Külarahvas
alustab koristustalgu-
tega kaks tundi varem, 
et kõik spordiplatsid 
suveks korda saaksid. 

Meie talgud ja spordipäev sai 
alguse 1999. aastal, nüüd on 
meie talgute ideega liitunud 
terve Eesti...

Tule 1. mail Püünsi spordipäevale
Võisteldakse meeste ja 

naiste korvpalli vabavisetes, 
tennise üksikmängudes ja 
kell 15 lõpetab spordipäeva 
traditsiooniline jalgpalli maa-
võistlus Püünsi-Haabneeme. 
Eelmisel aastal jäi Haabneeme 
tulemata, kuid Püünsi ihkab 
endiselt revanši 2008. aastal 
saadud kaotusele, kui pärast 
7:7 viiki normaalajal ning 1:1 
lõppenud lisaaega sai Haab-

neeme penaltidega võidu 4:3.
Ilm lubab juba harjutada ja 

loodame, et mullused võitjad 
korvpallis Kristjan Lainjärv 
ja Maarja Lubi ning tennises 
Janno Paas on tiitlit kaitsmas. 
Veel on löömata ka Marek 
Posti korvpalli vabavisete re-
kord aastast 2000 – 9 tabamust 
10-st.

Mati Eliste
tennisist ja talguline

ViiMsi VALLAs REGisTREERiTUd sÜNNid
sEisUGA 19.04.2010

Tere tulemast!
l Jelena ja Aleksei Sujurovil sündis 11. märtsil tütar Polina.
l Kristiina ja Rivo Randmäel sündis 12. märtsil poeg Kristo.
l Kärt ja Margus Pihlakul sündis 19. märtsil poeg Keon Raian.
l Kristiin ja Martin Keernikul sündis 26. märtsil tütar brigitta.
l Mari ja Martin Kaalmal sündis 31. märtsil poeg Markus.
l Mailis Pruulil ja Egon Randil sündis 8. aprillil poeg Robin 
Enno.
l Kristel ja Olari Vokil sündis 12. aprillil poeg Marten.
l Livia Toomikul ja Rainer Adamsonil sündis 15. aprillil tütar 
Nora Olivia.
l Helin ja Tõnis Sõnumil sündis 15. aprillil poeg Mihkel.

Noortekeskuse 
suvelaagrid
suvelaager Venevere Puhkekülas 2010

Alustame registreerimist suvelaagrisse! 
Laager toimub looduskaunis kohas Vene-
vere Puhkekülas Viljandimaal (vaata: www.
veneverepuhkekyla.ee)

Laagrisse on oodatud 9–12-aastased poi-
sid ja tüdrukud, kes soovivad veeta sisukat 
suvepuhkust. Laagris me mängime, võist-
leme, õpime, läheme ekskursioonile, mat-
kame, ujume, sõidame kanuuga, puhkame! 
Kõike seda saad teha koos toredate kasva-
tajatega ja laagrisõpradega!

Osavõtumaks: 1800.-
Linnalaagrid 2010

Alustame registreerimist linnalaagrisse! 
Laager toimub peamiselt Noortekeskuses, 
toimub väljasõit Skyparki ning üllatuseks-
kursioon. Lastel iga päev soe lõuna. Tege-
vused toimuvad 10.00-17.00.

Osavõtumaks 500.-
Viimsi Noortekeskus (Nelgi tee 1) 7.–11. 

juuni 2010 lastele vanuses 7–9 aastat, 14.–
18. juuni 2010 lastele vanuses 10-12 aastat.

Randvere Noortekeskus (Kibuvitsa tee 1) 
7.–11. juuni 2010 lastele vanuses 7–9 aastat

14.–18. juuni 2010 lastele vanuses 10–12 
aastat

info ja registreerimine laagritesse: 
viimsinoortekeskus@gmail.com või 
telefonil 55 615 413.

PÕNNIPESA PEOD
E ja K 18.30 – 21.30 on 650.-
T ja N 18.00 – 21.00 on 650.-
        R 18.00 – 21.00 on 850.-
L ja P 10.00 – 13.00 on 650.-
L ja P 14.00 – 17.00 on 850.-
L ja P 18.00 – 21.00 on 850.-

Peo hinna sisse kuulub tee ja vesi ning 
peale pidu jääb peoruumide koristamine 

Põnnipesa hoolde.
Põnnipesa pidu saab broneerida WWW.

PESA.EE VÕI 56 65 66 65

Põnnipesa lastehoiu

uus SÕIMERÜHM
alustab augustist 2010

registreerimine pesa@pesa.ee või
telefonil  56 65 66 65

WWW.PESA.EE
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l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja 
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste 
remont l Matkabusside remont
Garaazis näeme!
Sõidukite Iseteeninduse OÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525
E-L 9-18 ja P10-16

Avatud on 
ehedate 

Eesti asjade 
veebipood aaderssil:

www.eheEesti.ee

ERAKUULUTUsEd

PAKuME KEVAdEKS HEAd TuRguTuST: 
üldmassaaž (60 min – 350 kr), spordimassaaž 
(60 min– 400 kr). Olete oodatud!

Asume Viimsi kaubandus-
keskuses Randvere tee 6, 
tel. 600 0444
ilusalong@hot.ee
www.venussalong.ee

3D disaintekstiilid
"Interjöör 2010" messil,

 23.- 25. aprillil 2010

 Eesti Näituste AS,
Pirita tee 28, Tallinn

C-hall 102

 Palju põnevaid kangaid –
olete oodatud!

Visioonkardin, Liivi Leppik
www.visioonkardin.ee

OÜ Viimsi Haldus 
OTsib 

remonditöölist-majahoidjat

info tel 606 6836

l Müüa otse omanikult ilus privaatne ridaelamuboks 
vaikses kohas Haabneeme südames. 300 m lähimasse 
kauplusesse ja bussipeatusesse, 400 m liivaranda. Lisain-
fo ja fotod www.album.ee/kauniskodu või e-maililt kau-
niskodu@hotmail.com või telefonil 51 58 225. 

l Toidukaupade kojutoomine. Sven, tel 55 20 187.

l Akende pesu, tel 50 40 753.  

l KÜ Ankrupaik annab rendile endise Kriipsu-Juku kauplu-
se ruumid. Info tel 55 688 791, e-mail ebekar@mail.ee.

l Rahulik ja rõõmsameelne 1,5-aastane poiss otsib 
omale toredat ja usaldusväärset hoidjat, kes tuleks lapse 
juurde koju. Tööaeg on orienteeruvalt kuus tundi päevas 
4 korda nädalas. Kontakt: stefy_eda@hotmail.com, 
tel 56 609 896. 
 
l Pakume fassaadi- ja ehitustöid, hea kvaliteedi ja väga 
soodsa hinnaga! Tel 55 620 620.

l Pakume mulda, kruusa, ehitusliiva, täiteliiva, killustik-
ku ja freesitud asfalti koos transpordiga. Hinnad soodsad! 
Tel 55 620 620.

l Kaluri Mängutuba võtab tööle kohusetundliku, rõõm-
sameelse suveabilise perioodiks mai-august. Tööaeg 
nädala sees mõnedel õhtupoolikutel ja nädalavahetuste 
hommikutel. Tööaja kestus umbes 1 h päevas. Elukoht 
soovitatavalt Haabneeme keskuses. Huvi korral helistada 
51 11 831.
 
l Soodsalt ehitus-remonttööd, veekahjustuste likvidee-
rimine, haljastustööd, aiad, kõnniteed jpm. Küsi pakku-
mist tel 53 887 601.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Must kas-
vumuld on suure huumussisaldusega, turba ja sõnnikuga 
kompostitud ning ilma kivideta. Hinnaga 1400.-. 
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632. 

l Korstnapühkimisteenus kevadiselt soodsate hindade-
ga. Tel 55 529 714.

l Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse-männi pal-
ki ja paberipuud. Abistame paberite vormistamisel ja 
raietöödel. Oma transport. www.forestryest.ee, tel 56 
636 076, 56 638 551.

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, sanglepp, kuusk, 
kask. Saadaval nii lahtiselt kui ka konteineris. Toome 
puud tasuta koju! Tellimiseks helista 52 00 093 või täida 
tellimisleht internetis www.puu24.ee.
 
l Metalli koristamine. Aleksander, tel 56 957 713. 

l OÜ Mariram osutab raamatupidamisteenust väike- ja 
keskmise suurusega firmadele. Info tel +372 52 63 631 või 
mariramou@hot.ee, http://mariram.onepagefree.com/.

l Küttekollete ehitus ja remont (ahjud, pliidid, korstnad, 
korstnapiibud). Tel 52 30 890.

l KEELEÕPE – INGLISE, ROOTSI, SOOME!  Koolitame Tal-
linna kesklinna piirkonnas, Kadriorus. Individuaaltundi-
de paketid: 20 ak t (20x45 min), 30 ak t (30x45 min), 
40 ak t (40x45min). 1 ak t (45 min) al 260.-. Proovitund 
soodushinnaga 2 ak t (2x45 min) / 2x220.-. Parim in-
dividuaaltundide hind Tallinnas! Minigrupikursuste info 
leiate kodulehelt www.kajavahikoolitus.ee, e-post 
kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.      
   
l Langetame Teile ohtlikud puud, puhastame territoo-
riumeid võsast ja puidujäätmetest. Teostame raietöid. 
Kontakt: tel 52 50 893 või e-mail info@vahergrupp.ee.

l Müüme aastaringselt lõhutud ja sobivas mõõdus 
küttepuid koos kohaletoomisega. Tel 56 464 334.

l Bilansivõimeline raamatupidaja, TTÜ majandushari-
dus, 12 a. kogemust pearaamatupidajana, otsib lisatööd: 
jooksev raamatupidamine, vanade perioodide korrasta-
mine, aastaaruanded, konsultatsioon, esindamine mak-
suametis. Programm HansaRaama 6.1. Tel 51 19 966. 

l Kevadine metallikoristus tasuta. Viin teilt ära igasugu-
se seismajäänud vanaraua – pliidid, ahjud, radiaatorid, 
torud –  kõik, mis on metallist. Töö kiire ja korralik! Võib 
pakkuda väikseid ja suuri koguseid. Alates 200 kg metal-
list maksan ka raha. Hind kokkuleppel. Võib pakkuda ka 
igasugust värvilist metalli ja autoakusid. Tel 51 82 499.

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning puude 
langetamist. Tel 55 637 666.

l Järelaitamistunnid reaalainetes (matemaatika, füü-
sika, keemia). Kogemustega 38-a. meesõpetaja. Tasu 
110.- tund. Tel 51 49 154.

l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. 
E-mail nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.
 
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. 
Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. Innovatiivsed 
köögid. Projektist paigalduseni. Tel 50 29 075. 

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või garde-
roobi projekteerimisel. Parimad hinnad. www.nagusul.ee, 
nagusul@hot.ee, tel 52 21 151. 

l Soovin rentida Viimsis garaaži. Tel 5667 5154.

In memoriam

Heino Kahro
12.09.1926–09.04.2010 

Lahkunud  on Prangli kooli kauaaegne õpetaja 
ja koolijuhataja Heino Kahro. Heino Kahro sün-
dis Võrus, kus alustas ka oma kooliteed. Kaota-
nud noorelt isa tuli Heinol varakult asuda tööle 
Võru linnas ajalehepoisina.

Teise Maailmasõja puhkedes evakueerus 
Heino koos ema, kahe õe  ja vennaga Tatari-
maale sõjatagalasse. Sõja lõppedes naasis Hei-
no Kahro tagasi Eestisse, alustades tööd Tallin-
nas  tehases Metallmärk ja samas pedagoogilisi 

õpinguid. Heino Kahro tööaastad jätkusid Viim-
si koolis õpetajana, kust ta edasi Prangli kooli 
suunati. Siin sai teoks valdav osa tema elutööst, 
tegutsedes Prangli koolis kokku 34 aastat. Hei-
no Kahro oli väga aktiivne saare ühiskondlikus 
elus, juhatades näiteringi nii Prangli koolis kui 
ka rahvamajas.

60-aastaselt asus Heino Kahro tööle Prangli 
Postkontori juhatajana. “Minu eas on hea jalu-
tada,” on Heino Kahro kord öelnud, meenutades 
oma kunagisi ajalehepoisipäevi Võru linnas. 
Heino Kahro töötas Prangli Postkontoris 15 
aastat, kuni oma 75. sünnipäevani.

Prangli kooli endised õpilased ja kolleegid 
mäletavad koolijuhatajat kui järjekindlat, hea-
tahtlikku ja erilise huumorimeelega inimest. 

Heino Kahrot  jäävad leinama pojad Vam-
bola, Valdur ja Vaidu perekondadega, tema 11 
lapselast ja 1 lapselapselaps; teda jäävad mee-
nutama õpilased, kolleegid, sõbrad ja tuttavad.  

Prangli Põhikool
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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
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