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Muuseumi suvesündmused >>Loe lk 6-7

Viimsi Suveteater toob 
Andres Dvinjaninovi 
käe all lavale „Limpa ja 
mereröövlid”. Loe lk 14

19. mail oli Viimsi Koolis 
külas president Toomas 
Henrik Ilvese abikaasa 
Evelin Ilves ja olümpia-
võitja Gerd Kanter. Külas-
käigu põhjuseks oli tubli 
õpilane ja purjetaja Sten 
Christian Taal, kes veidi 
varem oli Kadriorus vastu 
võtnud presidendi abikaasa 
allfondi noore sportlase 
preemia. 

16-aastane Sten läks purjetamis-
treeningule 10-aastaselt. Telerist 
nähtud purjetamine hakkas meel-
dima ja nii saigi valik tehtud pä-
rast suvist merelaagrit.

Kalevi jahtklubi purjespordi-
kooli treeneri Mihkel Meieli õpi-
lane Sten Christian Taal on võit-
nud Põhjamaade meistrivõistlustel 
pronksmedali, Euroopa meistri-
võistlustel saavutanud 15. ja maa-
ilmameistrivõistlustel 17. koha.

Purjetajal on vaja kannatlik-
kust, et mitte närvi minna, ar-
vas Sten, kes käib ka jõusaalis ja 
ujumas ning treenib suvel merel 
pea iga päev. Tulevikuplaanidest 
kõneldes tunnistas noormees, et 
olümpiale võiks jõuda, kuid kõige 
tähtsamaks peab ta seda, et spordi-
tegemine endale meeldiks. 

Noore sportlase preemia
Noore sportlase preemia, mis Steni-
le 4. mail Kadriorus üle anti, asutati 
kaks aastat tagasi. See on seotud 
arengu ja jätkusuutlikkusega ning 
mõeldud noortele ja lastele, rääkis 
Evelin Ilves, kellel on tavaks külas-
tada preemia saanud õpilase kooli 
koos tuntud sportlasega, sest tema 
sõnul on kõige tähtsam sõprade ja 
koolikaaslaste tunnustus. “Lastel 
on kasvuks vaja mitte ainult toitu 
ja head kodu, ka sporditegemine 
on tähtis,” sõnas Evelin Ilves, kelle 
antud preemia väärtustab nii sporti-
mist kui ka õppimist. 10. klassi lõ-
petanud Stenil on koolis väga head 
hinded ja ka spordisaavutused on 
silmapaistvad.

Noore sportlase preemiat ka-
vatseb Sten kulutada varustuse ja 
võistluste peale.

Kettaheitja Gerd Kanter rää-
kis, et ta polnud kooliajal väga hea 
sportlane, kuid õppis hästi ning 
kuni keskkoolini lõpetas enamuse 
kooliaastaid kiituskirjaga. “Arvan, 
et mitut asja on võimalik teha häs-
ti, sõltub tahtmisest,“ ütles Kanter, 
kes praegu õpib Estonian Business 
Schoolis. Ta rõhutas suurt pühen-
dumist, mida nõuab tippsport. 
Tema nädalakoormus on 10 trenni, 
2–2,5 tundi korraga. “Ööpäevas 

on olulised ka magamine ja toitu-
mine,” rääkis Kanter, kel on kom-
beks kahe trenni vahel uinak teha. 

“Tippsportlane elab nagu las-
teaiarežiimil,” lisas Evelin Ilves, 
meenutades Jaak Maed, kes on 
rääkinud oma päevarežiimist. Gerd 
Kanteri sõnul on tal siiski olnud ka 
puhkepäevi, mida on saanud veeta 
koos pere ja vanematega. Spordi 
tõttu on olnud võimalus palju reisi-
da ja reisidelgi on puhkepäevi. 

Tippsportlane soovitas
Gerd Kanter kõneles ka ebaõnnes-
tumistest ja sellest, kuidas need 
panevad rohkem mõtlema ning 
ennast analüüsima. 14-aastaselt 
üritas ta Tallinna Spordiinternaat-
kooli korvpalli erialale pääseda, 
kuid praagiti välja. “Tagantjärele 
hea. Minust oleks saanud Eesti ta-
semel korvpallur, aga mitte olüm-
piavõitja. Nii et ärge ebaõnne üle 
dramatiseerige,” soovitas ta. Kan-
ter soovitas unistada suurelt, tema-
gi unistused on endiselt suured – 
ta loodab olümpiavõitu Londonis. 

32-aastane Kanter on üles kas-
vanud maatoiduga. “Võimalikult 
vähe kiirtoitu, krõpse, pitsasid, 
hamburgereid ja friikartuleid,” 
soovitas sportlane, rõhutades 
puu- ja juurviljade tähtsust. Paljud 

sportlased söövad tema sõnul ka 
kohupiima. 

Kanteri tiimis on 3–4 inimest, 
kokku on neid aastate jooksul ol-
nud paarkümmend. “Üksi ma po-
leks nii kaugele jõudnud, ühtses 
tegutsemises peitub jõud,” sedas-
tas sportlane. “Ka eneseusk peab 
tugev olema, eriti siis, kui avalik 
hoiak on negatiivne. Kui usud en-
dasse, ei määra midagi see, mida 
teised räägivad.” 

Sportlasele on tähtis pidev har-
jutamine. Aasta jooksul on Kanter 
teinud 10 000 heidet, kokku on tal 
heiteid üle 100 000. “See nõuab 
rutiinitaluvust ja rutiin peab ka 
meeldima,” tõdes tippsportlane. 
“Üheski asjas pole võimalik heaks 
saada, kui ei harjuta.”

Kanter oli tuleviku suhtes po-
sitiivne, öeldes et tema ala saab 
harrastada kuni 40. eluaastani. Pä-
rast Londonit ta susse veel varna 
ei riputa. 

Evelin Ilves ja Gerd Kanter 
kirjutasid raamatukogus auto-
grammid kooli külalisraamatusse 
ja autogrammide postile. Evelin 
Ilves kinkis koolile saalihokikepid 
ning Stenile raamitud foto auhinna 
üleandmisest. 

(Loe Stenist ka VT 20. mai lk 16)
Annika Poldre

Sten Christian Taal, Evelin Ilves ja Gerd Kanter Steni koolikaaslaste ees. 

Külalised Viimsi Koolis

Teade
Viimsi Vallavalitsus on 4.–29. juulini 
kollektiivpuhkusel. 

Dokumente saab esitada I korruse in-
folauda tööpäevadel kella 9–15 (tel 606 
6805).           

Surma või sünni registreerimiseks pa-
lume 4.–29. juulini 2011 pöörduda Harju 
Maavalitsuse rahvastiku toimingute tali-
tusse aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn (in-
fo tel 611 8761).

Homme kõik 
Viimsi jalg-
rattaretkele!
Viimsi valla, Portsmouthi ülikooli ja 
Krakowi ülikooli eestvedamisel toimub 
homme Viimsis jalgrattaretk “Külast 
külla 2011”.

Viimsi vald korraldab 
homme, 4. juunil rat-
tamatka “Külast Külla 
2011”, millega Viimsi 
tähistab 770. aastat es-
mamainimisest. Retk 
algab Viimsi mõisa 
pargis kell 10.00. Jalg-

rattasündmuse alapealkiri on “CO2-vaba Viimsi”.
Sel laupäeval, 4. juunil  toimuva Viimsi 

Rattaretke 2011 eesmärk on propageerida loo-
dussäästlikku ehk rohelist mõtteviisi, jalgrattal 
liikumist ning kutsuda üles inimesi paremini 
tundma õppima oma kaunist kodukanti. Viimsi 
rattaretke korraldamise partneriteks on Ports-
mouthi ülikool Suurbritannias ja Krakowi üli-
kool Poolas, samuti SA Säästva Eesti Instituut.

Viimsi vald tähistab aastal 2011 ka ajaloo-
liselt soliidse juubelinumbriga tähtpäeva – sel 
aastal täitub 770 aastat Viimsi esmamainimi-
sest. Taani hindamisraamatus (Liber Census 
Daniae) on aastal 1241 esmakordselt mainitud 
Viimsi küla (Vianra) nime.  

Projekt rahastatakse Euroopa Liidu prog-
rammist POWER, mis on suunatud Madala 
Süsinikusisaldusega Majanduse juhtimise-
le. Rahastus tuleb läbi Interreg IVC “Trans-
port Carbon IntenCities” (TraCIt) prioriteedi 
“Säästev Transport“.

Viimsi rattaretke algus- ja lõpp-punk-
tiks saab olema Viimsi mõisa park (restoran 
Coccodrillo juures, Pargi tee 12). Kogunemine 
toimub pargis 4. juunil kell 9.30–10.00. Re-
gistreerunuid oli nädala alguseks juba ca 200.

Haldo Oravas
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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 
17. juunil.

Jan Trei
abivallavanem

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri- 

ja spordiameti juhataja 

Viimsi Vallavolikogu kinnitas 10. mail 
Viimsi valla uue liikumisharrastuse ja 
spordi arengukava 2011–2014, mis toob 
välja lähiaastate prioriteetsed tegevu-
sed valdkonna edendamisel ja arenda-
misel.

Uus arengukava on Viimsi valla liikumisharras-
tuse ja spordi arengukava 2008–2011 uuendatud 
ja edasiarendatud versioon.

Arengukavas on kajastatud valla liikumis-
harrastuse ja spordi tänased arengueeldused ja 
tingimustest lähtuvad võimalused. Samuti liiku-
misharrastuse ja spordivaldkonna visioon aasta-
ni 2015. 

Lisaks on uues arengukavas välja toodud 
valla spordi ja liikumisharrastuse valdkonna 
investeeringute ja strateegiliste tegevuste kava, 
mis on kooskõlla viidud valla üldise arengukava 
suundade ja põhimõtetega.

Arengukava uuendamisel kaasati valla noor-
soo- ja spordikomisjoni liikmeid, ekspertidena 

Viimsi sai uue valla liikumisharrastuse ja 
spordi arengukava

erinevate spordialade esindajaid, vallas asuvate 
spordikeskuse juhte, spordiaktiviste ja valla ela-
nikke.

Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi-
valdkonna visioon aastani 2015 lähtub uues 
arengukavas järgmistest põhimõtetest:

- luua valla liikumisharrastuse ja spordi ühtne 
süsteem, mis käsitleb võrdselt kõiki valla elanikke;

- pakkuda liikumis- ja harrastamisvõimalusi 
kõikidele elanikkonna rühmadele;

- luua võrdne suhtumine nii soost kui ka eriva-
jadustest lähtuvalt;

- tagada valla erinevate piirkondade liikumis-
harrastuse vajaduste väljaarendamine;

- jätkata valla spordi- ja liikumisharrastusala-
seid uuringuid.

Valla visioon liikumisharrastuse ja 
spordivaldkonnas aastaks 2015
Aastaks 2015 oleks oluliselt suurenenud spor-
diga tegelevate inimeste arv, valla elanike iga-
päevaelu osa on sportlik eluviis ja liikumine. 
Vallas on lisaks kesksetele investeeringumahu-
katele spordirajatistele küla- või asumikesksed 
kohalikud spordirajatised, mis kokku moodusta-
vad valla spordi- ja liikumisharrastuste kohtade 
võrgustiku. Loodud on tervise-, matka- ja suu-
sarajad, orienteerumise püsirajad, palliplatsid, 
liuväljad, jalgrattateed, sadamad võimalustega 
veealade harrastamiseks ning ekstreemspordi 
harrastamise kohad ja võimalused. Töötavad 
jätkusuutlikud ja aktiivselt tegutsevad spordi-
klubid ja spordikoolid. Sportlik tegevus koo-
lides, klubides ja väljaspool neid on juhitud 
ning suunatud kvalifitseeritud asjatundlike hästi 
motiveeritud treenerite, juhendajate ja õpetaja-
te poolt. Viimsi vallas toimuvad esinduslikud 
spordisündmused kohalikul, piirkondlikul, üle-
riigilisel ja rahvusvahelisel tasemel. Rahvusva-
heliselt tunnustatud olümpiaaladel tegutsevad 
perspektiivikad ja tipptasemel tulemuslikult esi-
nevad valla sportlased on toetatud Viimsi valla 
poolt. Valdkonnas tehtud häid tulemusi tunnus-
takse valla poolt.

Arengukava spordi ja liikumishar-
rastuse valdkonna investeeringute 
ja strateegiliste tegevuste kavas 
olevad suuremad tegevused lähi-
aastatel, mida plaanib vald ellu viia
Valla spordi ja liikumisharrastust tagavate in-
vesteeringute käsitlemisel lähtutakse Viimsi 
valla investeeringute prioriteetidest 2010–2015.

“Harjumaa kergliiklusteede ehitamine” lin-
naliste piirkondade toetamise meetme kaasra-
hastamise projekti raames on 2011–2012 kavas 
Viimsi valda rajada juurde uusi kergliiklusteid 
kokku ca 7,2 km ulatuses, hõlmates ja kokku si-
dudes erinevaid teelõike. 

Käesoleval aastal on plaanis valmis ehitada 
valgustatud Pärnamäe tee kergliiklustee, mis 
seoks Viimsi ja Pirita linnaosa. Samuti planee-
rime valmis ehitada ja ühendada Tammneeme ja 

Randvere küla vahelise valgustatud kergliiklus-
tee. Selle tulemusena ühendame väga suure osa 
valla kergliiklusteede võrgustikust, mis hakkab 
peale Statoilist ja lõpeb Ecolandi hotelli juures. 

Samuti on kavas ühendada Ranna tee kerg-
liiklustee Tallinna kergliiklusteede võrgusti-
kuga. Sisuliselt moodustub nimetatud inves-
teeringute kaudu kergliiklusteede võrgustik 
Viimsi poolsaarel, mis haakub hästi ka piirne-
vate Tallinna linnaosade kergliiklusteede võr-
gustikuga.

Haabneeme ja Lubja küla klindiastangule 
oleme kavandanud Viimsi virgestusala (4,3 km 
pikkune terviserada). Nimetatud rajatis hakkaks 
täitma kooli ja põhiliselt Haabneeme ning Lubja 
küla elanike liikumisharrastuse vajadusi. 

Viimsi virgestusala valgustatud tervisera-
ja nn väike ring (690 m) valmis juba eelmisel 
aastal, mis on leidnud juba vallaelanike poolt 
aktiivset kasutust.

2011–2012 kavandame veel ühe raja lõigu 
rajamist Lubja küla territooriumil loodusvaata-
misväärses Kuradikoopa ümbruses.

Kavas on ka ühendada olemasolev tervisera-
da Viimsi mõisapargi radade võrguga ning raja-
da suusatamise laskumisnõlvad vastavalt Viimsi 
virgestusala eskiisprojektile.

2013. aastal käivitame Naissaare ja Prangli 
saare matkaradade uute rajamise ja olemasole-
vate parendamise projekti.

2014. aastal võiks olla rajatud oluline osa 
liikumisradade võrgustikust, mis ühendaks eri-
nevaid Viimsi poolsaare erinevaid asumeid ja 
kataks elanike esmase elukohajärgse liikumis-
harrastuse vajaduse.

Laste ja noorte sportimise ja liikumishar-
rastuse aspektist on aga vajalik kooli staadioni 
kiire ehitus, kuna kooli kehalise kasvatuse prog-
rammi täitmine ja koolivälise töö korraldami-
ne pole viimastel aastatel just välisrajatistega 
kaetud. Viimsi valla arengukava kohaselt on 
Viimsi staadioni ehitus lähiaastatel tingimusel, 
et staadioni rajamise finantseerimiseks leitakse 
kaasrahastuse võimalused. Seniks tuleb kooli 
staadioni ja mänguväljakute vajadus lahendada 
võimalusel samale alale lihtsa muruväljaku ja 
jooksuradade rajamisega. 

Ka selle tegevusega oleme teinud algust 
ning võtame plaani järgmisel aastal kooli staa-
dioni rajamise lihtsamas lahenduses.

2011–2012 aastatel on kavas PRIA kaasra-
hastuse toel ehitada polüfunktsionaalsed spordi-
väljakud Tammeneeme ja Randvere küladesse. 
Samuti on kavas samal alusel rajada Prangli 
Jõujaama kinnistule spordiplats ja renoveerida 
jõujaama hoone spordiplatsi abihooneks, ning 
toetada Metsakasti küla spordi- ja mänguvälja-
ku valmimist.

Samuti oleme taotlemas Haabneemes asuvat 
Tammepõllu tee äärse riigiomandis oleva endise 
põllumaa munitsipaliseerimist eesmärgiga aren-
dada selles piirkonnas välja avaliku kasutuse ala 
– rekreatsiooni ja sporditegevusega seonduvad 

alad ja rajatised. Siin võiksid tulevikus koos olla 
näiteks roheala kergliiklusteedega, mänguväl-
jakud, skatepark, jalgpalli välis- ja/või sisehall, 
tennisehall ja/või välisväljakud, jäähall jms, ni-
metades seni arutatud ettepanekuid. Sellele alale 
siserajatiste ehitamine saaks Viimsi valla poolt 
nähtuna võimalikuks eelkõige erasektori huvi 
ja arendamisvõime olemasolul. Peamine takis-
tus täna on aga see, et nimetatud maaüksus on 
jätkuvalt riigi omandis ja Viimsi vallal puudub 
selgus riigi huvidest seoses tulevikuga.

Viimsi vald, sarnaselt enamikele eesti oma-
valitsustele, on laste ja noorte sporditegevust 
korraldanud valla eelarve vahenditest eraldata-
va nn spordi pearaha alusel ning vallavolikogu-
poolt määratud korra alusel ligi 10 aastat. Seoses 
märkimisväärse integreerumisega Viimsi vallas 
ning Tallinna linnas tegutsevate spordiklubide 
vahel (Viimsi ja Tallinna lapsed ja noored osale-
vad arvukalt mõlema omavalitsuse väga erine-
vates spordiklubides) on vastastikune tegevuse 
sünkroniseerimine väga vajalik. 

Seepärast on käesoleval ajal optimaalne 
vajadus võtta ka Viimsis kasutusele Tallinnas 
mõned aastad tagasi juurutatud Tallinna Lin-
na PAI (spordi pearaha arvestamise süsteem) 
platvormil põhinev elektrooniline arvestussüs-
teem. Hoolimata 2008. aastast eelarvevahendi-
te äärmisele pingelisusele on vajalik jätkata ja 
töötada edasi süsteemiga integreerumiseks või-
malusel koostöös teiste Harjumaa valdadega. 
Lähima eesmärgina on päevakorras käivitada 
nimetatud süsteem alates 2011 kevadest Viimsi 
vallas.

Laste ja noorte sporditegevuste arendamise 
mitmekesistamiseks on Viimsi vallal väga hea 
potentsiaal merega seotud alade, eelkõige pur-
jetamise edendamiseks. Seda toetab kohapeal 
olemasolev eesti parimate kogemustega kompe-
tentne treenerite kaader. Samuti on olemas terve 
rida Viimsist pärit väljapaistvate tulemustega 
purjesportlasi ning täna mitmetes Tallinna klu-
bides treenivad noored. Seepärast on õige aeg 
alustada purjetamise treeningrühmade tegevu-
sega, kes võiksid resideeruda Leppneeme sada-
mas alates 2012. aastast.

Seoses noorte professionaalse suunitlusega 
sporditegevuse edendamisega on tõsine plaan 
käivitada lähiaastatel spordi ja liikumisharrastu-
se süvaõppega klass Viimsi Koolis, alates kol-
mandast kooli astmest (ehk alates 7. klassist) 
kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Seda toetab 
samuti kompetentsete ja energiliste treenerite 
olemasolu, valdkonna siserajatiste hea mate-
riaaltehniline baas ning suure õpilaste arvuga 
Viimsi Kooli hea valikubaas.

Ühe olulise strateegilise ülesandena võtame 
ette spordirajatiste ja liikumisradade võrgu (siia 
kuuluksid eelkõige välisrajatised, kuid pikas 
perspektiivis ka siserajatised) tervikliku arenda-
mise ja haldamise korraldamise. 

Head liikumisharrastust ja häid sportimis-
võimalusi!

Bussiliinidel uued 
sõiduplaanid 
1. juunist muutusid valla bussiliinide sõi-
duplaanid. Selgitab valla kommunaal-
ameti juhataja Mart Kraut. 

Sõiduplaanid muutusid seoses suvisele 
sõidugraafikule üleminekuga. Sõiduplaanid 
on alates 1. juunist üleval bussipeatustes 
ja valla kodulehel. Remont- ja ehitustööde 
tõttu teedel võivad bussid ka veidi hiline-
da ning ette võib tulla ajutisi liiklustakistusi. 
Selleks puhuks palume elanikelt mõistvat 
suhtumist ja kannatlikkust. 

Detailplaneeringutest
21. juunil 2011 algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis 
Pringi küla, Rohuneeme tee 57d ja Laigari maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapa-
nekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.
14.06.2011 algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Haa-
bneeme aleviku Bastioni maaüksuse ja osaliselt Linnaku-VII maaüksuse detailplaneeringu 
eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Bastioni ja osaliselt Linnaku-VII maaüksustele 
sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine innovatsioonikeskuse AHHAA ja põhikooli I–III kooliast-
me ehitamiseks ning liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete lahendamine.

Lisaks on detailplaneeringu eskiis välja pandud valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Uue veetöötlusjaama 
ehitusplatsil käivad tööd 
täie hooga. 

Vallavanem Haldo Oravas: 
“Viimsilased on kaua ooda-
nud puhast joogivett. Seda on 
eelmistel kohalikel valimistel 
lubatud ja see on ka koalit-
sioonilepingu prioriteet. Uus 
veetöötlusjaam peab tooma 
möödunud aastal metsa-alale 
rajatud uute puurkaevude kva-
liteetse joogivee Euroopa stan-
dardite kohaselt puhastatuna 
elanikeni. Senised ebaühtlase 
ja tihti halva kvaliteediga vett 
andnud puurkaevud suletakse 
ja tamponeeritakse järk-jär-
gult.”

AS Viimsi Vesi sõlmis 
riigihanke tulemusena ASga  
Esmar Ehitus 3. märtsil 2011 
töövõtulepingu  Viimsi vee-
töötlusjaama rajamiseks, mis 
peab tagama kogu Viimsi 
mandriosa kvaliteetse joogi-
veega varustamise. Kõikidele 
elanikele joogivee tagami-
se eelduseks on veetorustike 

Uues veetöötlusjaamas 
käivad betoonitööd

väljaehitamine, mis tänasel 
päeval toimub ELi Ühtekuu-
luvusfondi toel, kusjuures kõik 
torustikud peavad valmis ole-
ma 31. detsembriks 2013.

Tänasel päeval on rajatud 
veehaare ning põhjavee toor-
veetorustikud on viidud vee-
töötlusjaama krundini. Hetkel 
käivad veetöötlusjaama ehi-

tustöödel veereservuaaride be-
toneerimistööd. Kogu töö on 
planeeritud valmis saada aasta 
lõpuks.

VT

Teisipäeval kella nelja ajal tegutses ehitusel paarkümmend inimest ja hulk tehnikat.

Hea meel on näha iga-
päevases liikluses aina 
rohkem jalgrattureid, aga 
kahjuks võib mõne jaoks 
sõidumõnu mõneks ajaks 
rikkuda kaherattalise 
sõbra vargus või seadu-
semuudatuste sätted. Ni-
melt muutuvad ja täiene-
vad esimesest juulist 
mõningad liiklusseaduse 
punktid ka jalgratturite 
jaoks, mida oleks hea 
juba varakult teada. Mis 
täpselt muutub ja kelle 
jaoks, sellest tuleb juttu 
artikli teises pooles.

 
Kõigepealt tahab politsei 

teavitada jalgrattureid, et kui 
kevadel on välja võetud jalg-
rattad, ilmuvad nagu maa alt 
välja ka pikanäpumehed, kes 
himustavad teie lukustamata 
ja järelevalveta jäänud vara. 
Viimsi vallas on maikuu al-
gusest sagenenud jalgrataste 
vargused. Politsei on registree-
rinud käesolevaks hetkeks 16 
juhtumit, milledest 6 on toimu-
nud Viimsi Kooli territooriu-
mil. Teised vargused on toime 
pandud koduhoovist, poodide 
eest või lausa kinnistest ruu-
midest. Kooli juures toimunud 
varguste puhul on jalgrataste 
võtmine varaste jaoks lihtsaks 
tehtud – enamus rattaid ei ole 
lukku pandud.

 Politsei soovitab näiteks 
mitte jätta jalgratast trepikotta, 
sest sinna pääseb sisse igaüks, 
vaid võimalusel viia tuppa. 
Jalgrattaid lukustades tuleb 
lukk kinnitada kindlasti ümber 
rattaraami ja posti vms nii, et 
jalgratast ei saaks kätte näiteks 

Meeldetuletusi jalgratturile

posti ülesse tõstmise või esirat-
ta eemaldamise teel, kus lukk 
libiseb esihargi küljest maha ja 
jääb sinna samasse posti külge. 
Kui jalgratas on Teile väärtus-
lik, tuleks kindlasti investeeri-
da ka korralikku lukku. 

 Vaatame üle ka liiklussea-
duses muutuvad ja täienevad 
punktid jalgratturite jaoks.

Vaadake üle oma jalg-
rattad 
Jalgrattal peab olema töökor-
ras pidur, signaalkell ning ees 
valge ja taga punane ning vä-
hemalt ühe ratta mõlemal kül-
jel kollane või valge helkur. 
Lisaks peab jalgrattal põlema 
pimeda ajal või halva nähta-
vuse korral sõites ees valge ja 
taga punane tuli. Hetkel kehtiv 
liiklusreeglistik lubab punase 
tule asemel kasutada ka punast 
helkurit.

Kandke kaitsekiivrit
Liiklusseaduse olulise täien-
dusena on laste ohutust silmas 
pidades kehtestatud nõue, et 
alla 16-aastased lapsed pea-
vad teel jalgrattaga sõites nii 
juhi kui ka sõitjana kandma 
kinnirihmatud jalgratturikiiv-
rit. Samuti peab sobiv kiiver 
olema näiteks jalgrattaistmel 
või -haagises sõidutatavatel 
väikelastel.

Liigelge ohutult
Jalgratturile üks olulisemaid 
liiklusreeglistiku muudatusi 
puudutab veel sõidutee ületa-
mist ülekäigurajal. Uut liiklus-
seadust on täiendatud sättega, 
mis lubab jalgratturil sõiduteed 
ületada ülekäigurajal sõites, 
kuid ei anna jalgratturile teiste 
sõidukijuhtide suhtes eesõi-
gust. Ohutumaks liiklemiseks 
peab sõidutee ületama jala-

käija tavakiirusega ja samas ei 
tohi ohustada jalakäijaid.

Lisaks juba varem kehtinud 
nõudele, et iseseisvalt sõidu-
teel liigeldes peab jalgrattur 
olema vähemalt 10-aastane ja 
10–15-aastane jalgrattur peab 
selleks omama ka vastavat ju-
hiluba, on uut liiklusseadust 
täiendatud sättega, mis lubab 
lapsevanema järelevalve all 
sõiduteel jalgratast juhtida vä-
hemalt 8-aastasel lapsel. Sel 
juhul ei ole lapsel juhiluba 
nõutav, kuid lapsevanem peab 
oskama valida ohutuks rattasõi-
duks sobiva liikluskeskkonna 
ning vastutab ka lapse ohutuse 
ja liikluses õige käitumise eest.

Kõnniteel igaüks sõita 
ei tohi 
Kõnniteel sõitmist lubavat va-
nusepiirangut on laste ohutust 
silmas pidades tõstetud. Senise 
alla 10-aastase jalgratturi ase-
mel on lubatud kõnniteele alla 
13-aastane jalgrattur ja lisaks 
kaks tema saatjat jalgratastel. 
Ka väikelast rattatoolis sõidutav 
jalgrattur võib sõita kõnniteel.

Lõpetuseks tahan korrata, et 
kontrollige üle oma jalgrataste 
seisukord, kandke olenemata 
vanusest kaitsekiivrit ja viige 
end kurssi esimesest juulist 
kehtima hakkavate muuda-
tustega. Head lapsevanemad, 
suunake oma lapsed jalgrat-
tajuhilube tegema. Need saab 
siis, kui läbida eksam, kus tuleb 
lahendada liiklusteste, valitseda 
kindlalt ratast ja sooritada vi-
gursõit. Lukustage kindlalt oma 
jalgrattad ja ohutut liiklemist!

Steven Rehelem
piirkonnapolitseinik

Ajakirjanikud 
Saksamaalt külas-
tasid Pranglit
22. mail külastas Prangli saart kaheksa ajakirja-
nikku Saksamaalt. 

Kõige enam pakkus pres-
sigrupile huvi, kuidas saar-
lased igapäevaelu elavad, 
kuidas toime tulevad ja mil-
lest rõõmu tunnevad. Meele-
olukaks peeti nii veoautoga 
mööda saart tuuritamist kui 
ka elanike küsitlemist. Mul-
jet avaldasid saare kool ja 
muuseum.

Külaskäigu korraldasid Prangli Reisid OÜ ja EASi tu-
rismiarenduskeskus. 

Annika Prangli

Infopäev Muuga 
sadamas
Tallinna Sadam tõhustab Muuga sadamas tegut-
sevate suurõnnetuse ohuga ettevõtete ning riik-
likku järelevalvet teostavate asutuste koostööd.

AS Tallinna Sadam korraldas 19. mail Muuga sadamas 
infopäeva, mille eesmärk oli ohutusalase koostöö tõhus-
tamine Tallinna Sadama, Muuga sadamas tegutsevate oht-
like ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete ning riiklikku järel-
valvet teostavate asutuste vahel. 

Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil tutvustas 
kohalolijatele sadama ohutusalaseid tegevuspõhimõtteid 
ning tulevikuplaane ohutusjärelevalve ja ohu ennetamise 
parimaks tagamiseks. Kiil märkis, et sadamategevusega 
kaasneb alati teatud risk, kuid tegijatega koostöös on või-
malik seda riski oluliselt vähendada. “Kogu sadamatege-
vuse ohutus, olgu see keskkonna-, meresõidu- või ohtlike 
kaupade käitlemisega seotud, on alati olnud sadama prio-
riteediks number üks,“ rõhutas Kiil. 

Ülevaate muudatustest õigusaktides ning soovitu-
si nende rakendamiseks andsid infopäeval Kaimar Eilo 
Tehnilise Järelevalve Ametist, Dmitri Maikin Põhja-Ees-
ti Päästekeskuse tuleohutusbüroost ning Kady Danilas 
Päästeametist.

Infopäeva kokkuvõtteks lepiti kokku edasised ühis-
tegevused, et tagada üldsuse õiguspärane ja asjakohane 
teavitamine Muuga sadama alal paiknevate ettevõtete te-
gevusest tulenevatest võimalikest ohtudest ning tegutse-
misjuhistest ohuolukorras.

Kohtumisel osalesid lisaks esinejatele firmade AS 
DBT, AS Refetra, Vesta Terminal Tallinn OÜ, Oiltanking 
AS, AS Vopak E.O.S. ja Neste Eesti AS esindajad.

Sven Ratassepp
avalike suhete juht

Viimsi looduskeskuses avatakse 
uus näitus
3. juunil kell 17 avatakse RMK Viimsi looduskeskuses (Ro-
huneeme tee 29) linnalooduse näitus “Ma pole külaline, 
ma elan siin“. 

Avamisel räägib linnaloodusest ja selle tähtsusest Meelis 
Uustal Säästva Eesti Instituudist. 

Mänguline näitus paneb märkama elusolendeid, keda me 
alati ei pruugi tähele panna, ning hoolima linnas elavatest tai-
medest ja loomadest. Väljapanek tutvustab inimese loodus-
likke naabreid linnas ning pakub mõtlemisainet elukeskkonna 
ja kodu väärtustest. 

Stendid tutvustavad linnaloodusega seotud teemasid, re-
gistrist leiab linnades elavaid taime-, seene- ja loomaliike, 
ainulaadse mõõteriista hemeromeetri abil saab mõõta 20 
looma- ning taimeliigi inimtaluvust; linnaplaneerimise mäng 
aitab paremini mõista inimesest erinevate liikide vajadusi 
elukeskkonnale; osavusmängud õpetavad tundma linnakesk-
konnas loomi varitsevaid ohte. 

Näitus on valminud Tartu Keskkonnahariduse Keskuses 
loodus- ja loomeinimeste koostöös

RMK Viimsi looduskeskus

Saksa külalised laevas.
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Oled vedanud Viimsi spor-
dielu juba hulk aastaid. Alus-
tame algusest – kuidas Viim-
sisse sattusid, millised olid 
esimesed tegemised?

Olen olnud Viimsis spordi-
tööl juunikuust 1982 kuni tä-
naseni – varsti saab 29 aastat. 
Vedamise raske töö olen aga 
ikka usaldanud jõulisemate-
le – kaugetel-kaunitel S. M. 
Kirovi nimelise kalurikolhoo-
si aastatel oli spordiosakonna 
juhatajaks Raivo Sikemäe, siis 
Ants Savest. Praegu on Viimsi 
Vallavalitsuses minu otseseks 
juhiks kultuuri- ja spordiosa-
konna juhataja Ott Kask. Kõik 
tublid mehed. 

Viimsisse tulin ma aga töö-
le aastal 1969, pärast Tallinna 
42. Keskkooli lõpetamist. Tol-
lases Kirovi kalurikolhoosis 
sai alguses tehtud mitmeid 
nüüdseks juba unustusseva-
junud töid: Lehmakese kom-
mide pakkimist, kalakonser-
vide täitmist, suveniirmütside 
õmblemist ja konservikarpide 
stantsimist. Vaba aeg oli sisus-
tatud naisansamblis laulmise 
ja spordiga. Kalurikolhooside 
spartakiaadidel sai võisteldud 
kergejõustikus ja suusatami-
ses. Edasiarenemise vajadus 
viis õppima Tallinna Pedagoo-
gilise Instituudi kehakultuu-
riteaduskonna kaugõppesse, 
mille lõpetasin 1978. aastal. 
Siis oli juba peres kasvamas 
tütar ja varsti sündis ka poeg. 
Samal, 1979. aastal sai minust 
ka päriselt  Haabneeme elanik.

1982. aastal kutsuti mind 
tööle kolhoosi spordiosakonda, 
esialgu spordimetoodiku dek-
reediasendajana. Hiljem olin 
ametis kaugemate osakondade 
metoodikuna: Laulasmaal, Ka-
kumäel, Neemes, Kolgas, Vii-
nistul, Omedul ja Pranglil. Just 
Prangli spordipäevadelt ligi 
29 aastat tagasi sain ma omad 
esimesed tuleristsed ja sinna 
on mul asja  igal aastal augus-
tikuus veel praegugi.

Kindlasti on olnud selle 
aja jooksul palju värvikaid 
hetki – ehk meenutad mõnda?

Värvikat on olnud muidugi 
palju, kõik noorusaja mäles-
tused ju tunduvad tagantjäre-
le värvikad. Kalurikolhooside 
spartakiaadid, eriti saartel, on 
olnud meeldejäävad ja samuti 
on alati toredad Prangli spordi-
päevad. Meenub, et ühelt spor-
dipäevalt, see oli Laulasmaal, 
sai koos oma tollase hea ame-
tikaaslase Liina Raudlaga otse 
Balti ketti mindud. Tumedama 
tooniga mälestustest kerkib esi-
le üks Harjumaaülene võistlus, 
kui mälu alt ei vea, võis see olla 
Maakaitsepäeva aastajooks, mis 
seekord Viimsis peeti. Kogu üri-
tus oli minutipealt paika pandud 
ja väärikad auhinnad ootasid 
jagamist. Kui siis poole ürituse 

VALLAMETNIK VASTAB

Õigus ravikind-
lustusele ja töötu 
ravikindlustus
Haigekassa maksab rahalisi hüvitisi ja tasub ravi-
kulud nende isikute eest, kellel on kehtiv ravi-
kindlustus. Kui isik on hetkel kindlustuseta, on 
hea teada võimalusi ravikindlustuse saamiseks.

Kuni 19-aastaseks saamiseni on kõik lapsed kindlustatud. 
Lõpetades gümnaasiumi jätkub kindlustus veel 3 kuud. 
Jätkates õppimist Eestis või välismaal kutse- või ülikoolis 
tagab riik õppijale nominaalajaks ka ravikindlustuse. Vä-
lismaal õppides tuleb kindlustuse saamiseks esitada haige-
kassale õppimist tõendav dokument. 

Ajateenistuse perioodil on samuti ravikindlustuse kait-
se riigi kaudu garanteeritud. 

Lisaks neile on kindlustatud ka rasedad, kes on esitanud 
haigekassale tõendi raseduse kohta. Samuti omab kindlus-
tust alla 3-aastast last kasvatav üks vanematest, kellele sot-
siaalkindlustuamet maksab vanemahüvitist või lapsehool-
dustasu. Sotsiaalkindlustuameti kaudu on kindlustatud ka 
töövõimetuspensionärid ja  vanaduspensionärid.

Tööle asumisel pikemaks perioodiks kui 1 kuu, kehtib 
kindlustus tööandja kaudu. Vajalikud andmed esitab hai-
gekassale tööandja. 

Kui õppimine või tööleasumine ei ole võimalik, saab 
pöörduda töötukassasse. 

Töötukassa kaudu tekib õigus ravikindlustusele:
- töötuskindlustushüvitise saajatel (päevast, mil tekib 

õigus hüvitisele);
- töötutoetust saavatel inimestel (päevast, mil tekib õi-

gus hüvitisele);
- töötutel, kes ei saa töötutoetust (töötuna arveloleku 

31 päeval);
- töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või 

vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ning ei saa 
töötutoetust (osalemise esimesel päeval);

- mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumaka-
tastroofi tagajärgede likvideerimisel (avalduse esitamise 
päeval).

Oluline on teada, et töötuna arveloleku ajal peab isik 
täitma töötukassa poolt määratud kohustusi (otsima aktiiv-
selt tööd, pöörduma määratud ajal vastuvõtule jne).

Ravikindlustus kehtib perioodil, kuni töötukassas ar-
veloleku tingimused on täidetud. 

Inimene ei pea töötu ravikindlustuse saamiseks haige-
kassale dokumente esitama. Andmed kindlustuse alusta-
miseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Eesti Töötu-
kassa ja kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse 
kande tegemise päevast.

Kui töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib 
ravikindlustus veel 1 kuu. Erandiks on töötuskindlustushü-
vitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb 2 kuu möödumisel.

Infot töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning -hü-
vitiste, avalduste ja vajalike blankettide kohta leiate Eesti 
Töötukassa kodulehelt või esindustes. 

Juhul, kui isik siiski ei kuulu ühessegi kindlustatud isi-
kute gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõl-
mida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille 
alusel võrdsustatakse isik ravikindlustuse seaduse alusel 
kindlustatud isikuga. Leping sõlmitakse vähemalt üheks 
aastaks ning haigekassale tasutakse kindlustusmakseid.

Lähemalt saab ravikindlustuse kõikidest võimalustest 
lugeda haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee. Ravi-
kindlustuse kehtivust on võimalik kontrollida riigiportaa-
list www.eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16 363.

Eesti Haigekassa

Sporditöö koordinaator 
Tiia Tamm

pealt hakkas vihma kallama, jäi 
võistluspäev lõpetamata ja nii 
läksidki kõik sponsorite poolt 
auhindadeks väljapandud kallid 
vorstid-singid  päris otse öeldu-
na vett vedama.

Keda Viimsiga sportlastest 
meenutad erilise tundega?

Varasematest aegadest esile 
tuues olen tänulik omaaegsele 
teenekale orienteerujale Lii-
na Raudlale, kes mind sellesse 
ametisse soovitas. Suure tänuga 
meenutan ka Anu Karavajevat, 
kes omal ajal ise meie võrkpal-
linaiskonnas mängis ning hiljem 
tõi ka treenerina Viimsi võrkpal-
linaiskonna mitmekordselt Eesti 
meistriks. Igal  suvel kogub ta 
taas oma tublid naised kokku 
ja läheme valdade vabariiklike-
le suvemängudele noorematelt 
medaleid ära võtma. Noorema-
test viimsilastest pean väga lugu 
Ain Pinnonenist, kes peaaegu 
kogu energia on pühendanud 
Viimsi ühe pikemate juurtega 
spordiala  käsipalli edendami-
sele, olles ise ka kooli spordi-
kompleksi juhataja ja seda kõi-
ke suure pere isana. Lisaks on 
tema hoole all ka Eesti noorte  
ja täiskasvanute koondise män-
gijad. Mainimata ei saa jätta ka 
Eha Rünnet, kes on Viimsiga 
seotud kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja ja treeneriameti tõttu, 
aga alati on valmis Viimsi eest 
kuuli ja kettaga tavapärast tublit 
tulemust tegema. Päris palju on 
Viimsis sellise sisemise kirega 
spordiinimesi, keda kõiki ei jõua 
üles lugeda, aga kellele otsa vaa-
dates tõusevad suunurgad kohe 
vähemalt 45 kraadi kõrgemale.

Kas mäletad mõnda edu-
kat sportlast juba lapsena, nii 
et said tema arengule pikema 
aja jooksul kaasa elada?

Viimsi  kunagise laste 
spordikooli kaotamisega kat-
kes paljudel noortel sportlas-
tee ja uus hingamine hakkas 
peale pikki aastaid pisitasa tu-
lema alles klubide tekkimise-

ga. Siiski võib esile tuua Kai-
jo Kuusingut, kes Jaan Alveri 
õpilasena jõudis surfama ka 
olümpiavetele.

Keda Viimsi sporlastest 
pead läbi aegade parima-
teks? Kes on Sinu meelest 
preagu parimad?

Kui silmas pidada neid, kes 
sünnist saati on olnud viim-
silane, siis arvan, et selleks 
on Kaijo Kuusing. Loomuli-
kult  on meil lasterikas vald ja 
meistreid sirgub aina juurde, 
ka elama on asunud Viimsisse 
palju teenekaid ja tiitlitega pär-
jatud sportlasi ning treenereid. 
Praegu võib nimetada noorema 
põlvkonna parimateks tennisist 
Anett Kontaveiti, Rein Ottoso-
ni  Purjespordikooli kasvandik-
ke Karl-Martin Rammot, Kät-
lin Tammistet ja Georg Haudi, 
käsipalluritest kindlasti Mikk 
Pinnoneni ja karatekat Li Ilts-
henkot. Jätan selle loetelu luk-
ku panemata, kindlasti kuule-
me meie tublidest noortest veel.

Muutuste tuultes on muu-
tunud ka spordi tähendus ja 
tähtsus, aga kindlasti on ka 
midagi jäävat. Milline võiks 
see olla tänasel päeval?

Spordi tähendus ja tähtsus 
minu meelest ei muutu, puhu-
gu see tuul siis ükskõik kust 
kaarest. Ikka jääb tähtsaks, et 
nii inimese vaim kui ka füüsis 
oleksid harmooniliselt tasakaa-
lus. Loomulikult on rasketel 
aegadel vaja rohkem pingutada, 
et  seatud eesmärk liiga ähma-
seks ei muutuks, aga langusele 
järgneb ikka tõus.

Millised on praegu Viimsi 
spordielu prioriteedid?

Viimsi on oma spordiraja-
tiste rohkuselt  küllaltki heal 
järjel, aga järg võib ka käest 
minna, sest spordi- ja liikumis-
huvilisi elanikke tuleb ju kogu 
aeg juurde. Eesmärk ongi taga-
da kõikidele soovijatele vajali-
kud spordirajatised ja kergliik-
lusteed just kodu lähedal.

Siit jätkates tuleb küsida 
ka, millised on valupunktid, 
millest on kõige enam puudu?

Puudus on loomulikult kor-
ralikust staadionist, seda kõi-
gepealt suurele Viimsi Koolile 
mõeldes. Kergejõustikualad 
on meil kiduraks jäänud, sest 
ala arendamiseks puuduvad 
tingimused. Samuti igatsevad 
korralikku täismõõdus jalgpal-
liväljakut meie Martin Reimi 
Jalgpallikooli poisid ning tei-
sedki juba meheikka jõudnud 
jalgpallurid, sest kaua sa ikka 
teistel külas käid, et täismõõ-
dus väljakul võistelda. Väikse-
matest saalidest on puudus, kus 
saaks judokad või lauatennisis-
tid oma oskusi lihvida. Paari 
aasta jooksul saavad ühendatud 
ka meie seni poolikud kergliik-
lusteed, sellest tunnevad rõõmu 
kindlasti ka meie lähinaabrid, 
omadest rääkimata.

Läheme ka veidi isikliku-
maks. Kas oled ka ise olnud 
aktiivne sportlane, milliste 
aladega oled tegelenud?

Säravate tulemusteni kah-
juks ma omal ajal ei jõudnud. 
Tegelesin 6. eluaastast peale 
Kadrioru Spordikoolis iluuisu-
tamisega, kõrvalt sai vahepeal 
käidud ka sealsamas tennise-
trennis. Siis, läbi iluvõimle-
mise jäin  pikemalt pidama 
riistvõimlemise juurde. Selle-
le alale pani punkti keskkoo-
li lõpp. Nii et eelistasin ikka 
muusika saatel pöida sirutada. 
Pärastpoole sai sporti tehtud 
rohkem harrastaja tasemel.

Millega praegu kõige meel-
samini oma vaba aega täidad?

Ikka oma perega – mul on 
kolm lapselast, kes sooviksid 
vanaema võib-olla ka tiheda-
mini näha. Soov on vastasti-
kune. Vabadel nädalavahetuse 
päevadel sõidan Tuhala nõia-
kaevu taha maale ja torkan 
sõrmed mulda.

Küsis 
Jüri Leesment

“Spordi tähendus ja tähtsus minu meelest ei muutu,” ütleb Tiia Tamm.
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Laupäeval, 4. juunil  
toimuvale Viimsi Ratta-
retkele 2011 on end 
registreerinud üle 200 
igas vanuses osaleja. Ilm-
selt lisandub rattureid va-
hetult enne starti veelgi. 
150 esimest registreerujat 
saavad mälestuseks Viimsi 
Rattaretke T-särgi. 

Suur osalejate arv rõõmustab, 
aga ka kohustab retke korral-
dajaid hoolitsema rattaretke 
sujuva ja ohutu kulgemise eest. 
Liiklus toimub sel päeval tava-
päraselt – spetsiaalseid  ajutisi 
liikluspiiranguid ega sõidu-
teede sulgemisi ei kehtestata. 
Liiklusreguleerijad turvavad 
liiklejate ohutust teede rist-
mikel ja intensiivse liiklusega 
kohtades teksti juures oleva 
kaardil punaste täppidega mär-
gitud kohtades. Siinkohal on 
korraldajate poolt suur palve 
kõigile Viimsi Rattaretke osa-
lejatele ja kõigile Viimsi pool-
saare teedel liiklejatele: olge 
väga tähelepanelikud, viisakad 
ja kannatlikud üksteise suhtes!

Viimsi Rattaretke 2011 
eesmärk on propageerida loo-
dussäästlikku ehk rohelist 
mõtteviisi ja kutsuda üles ini-
mesi paremini tundma õppima 
oma kaunist kodukanti. 

Viimsi vald tähistab aastal 
2011 ka ajalooliselt soliidse 
juubelinumbriga tähtpäeva 
– sel aastal täitub 770 aastat 
Viimsi esmamainimisest. Taa-
ni hindamisraamatus (Liber 
Census Daniae) on aastal 1241 

Viimsi Rattaretk 2011 
on ukse ees!

esmakordselt mainitud Viimsi 
küla (Vianra) nime.   

Retke algus- ja lõpp-punk-
tiks on Viimsi mõisa park (res-
toran Coccodrillo juures, Pargi 
tee 12). Kogunemine toimub 
pargis 4. juunil kell 9.30–
10.00. Viimsi mõisa pargi pal-
liplatside juures on vajadusel 
võimalik autosid parkida. 

Ürituse korraldamist toetab 
Regioonidevahelisele koostöö-
le suunatud INTERREG IVC 
programm, kus Viimsi Vallava-
litsus osaleb partnerina projekti 
“Transport Carbon IntenCities 
(TraCIt)” raames.

Jalgratastega liikuma on 
oodatud kõik huvilised, olene-
mata vanusest või sportlikust 
vormist. Marsruudi koosta-
misel lähtusime eesmärgist 
tutvustada osalejatele võima-
likult palju Viimsi poolsaare 
ajalugu, vaatamisväärsusi ning 
looduslikult kauneid kohti. 

Planeeritava distantsi pik-

kus on umbes 30 kilomeetrit, 
kuid selle läbimise muudavad 
lihtsamaks ja meeldivamaks iga 
mõne kilomeetri järel tehtavad 
peatused, kus giid annab üle-
vaate antud koha huviväärsus-
test ning ratturid saavad puhata. 
Leppneeme sadamas saavad 
osalejad rattaretke suppi. Soo-
vijatel on võimalus liituda gru-
piga mis tahes peatuspunktis 
või ka retk endale sobivas ko-
has lõpetada. Rattaretk toimub 
iga ilmaga! Halva ilma korral 
valitakse lühem marsruut. 

Kõikidel rattasõitjatel on 
kohustuslik kanda kiivrit!

Nael kummi väikestele ja 
suurtele Viimsi Rattaretke osa-
lejatele!   

Korraldaja kontakt ja info: 
Viimsi Vallavalitsus, www.viim-
si.ee, Tiia Tamm, tel 609 0980, 
51 965 243, tiia@viimsivv.ee. 
Marje Plaan, tel 606 6866, 50 60 
119, marje.plaan@viimsivv.ee

Ott Kask

Rattaretk propageerib rohelist mõtteviisi.

27. mail korraldasid Pirita 
ja Viimsi huvikeskused 
koos lastekaitsepäeva pu-
hul lastele ühisürituse. 

“Head lapsed. Mul on heameel 
teid kõiki tervitada saabuva 
ülemaailmse lastekaitsepäeva 
puhul. Rahvusvahelist laste-
kaitsepäeva on peetud maail-
mas üle 80 aasta. See on päev, 
mis kuulub teile. See on päev, 
kus kogu maailm tähistab lap-
seks olemist. 

Lapsepõlv on paljudele 
meist jäänud meelde kõige 
õnnelikuma ajana ja me mee-
nutame alati väga soojade tun-
netega oma lapsepõlve ja noo-
rusaega. Lastekaitsepäeval on 
meie kõigi kohuseks teha kõik 
endast olenev, et meie lapsed 
võiksid rõõmuga meenutada 
oma lapsepõlve õnnelikke ja 
rõõmsaid aastaid – aega, mil 
nad olid väikesed, kasvasid ja 
astusid iseseisvasse ellu. 

Omavalitsusena on meil 
selge kohustus kaasa aidata las-
te õnneliku lapsepõlve kujune-
misse. Olgu nendeks tegevus-
teks laste vaba aja sisustamine 
ja huvitegevuse korraldamine, 

Pirita ja Viimsi lapsed lustisid kardirajal

turvalise ja hea sotsiaalse kesk-
konna loomine ning kindlasti 
ka uute lasteaedade ja koolide 
rajamine. Loodan, et oleme 
nende kohustuste täitmisel ol-
nud oma ülesannete kõrgusel.

Me soovime lastekaitsepäe-
vast Viimsis teha iga-aastase 
ja põneva traditsiooni. Mul on 
heameel, et me teeme seda sel-
lel aastal koostöös oma naabri-
tega Piritalt.

Laste silmades peegeldub 
tulevik. Paneme üheskoos need 
silmad täna särama!

Soovin tänada korraldajaid 

– Pirita Vaba Aja Keskust ja 
Viimsi Huvikeskust – tänase 
ürituse korraldamisel. Samuti 
häid sponsoreid, tänu kellele 
sai võimalikuks lastekaitse-
päeva korraldamine Viimsi 
kardikeskuses. Ilusat ning to-
redat lastekaitsepäeva!” 

Sellise kõne pidas abivalla-
vanem Jan Trei reedel, 27. mail 
Viimsi FK Keskuse sisekardi-
raja ääres. Teda oli kuulamas 
ligi 30 last Tallinna Lastekodu 
Maarjamäe keskusest, Viim-
sist pärit asenduskodu lapsed 
ja lapsed, kelle peredel puudu-

vad võimalused laste vaba aja 
sisustamiseks vastavalt nende 
soovidele. 

Päeva korraldasid Eerika 
Kallaste Pirita Vaba Aja Kesku-
sest, Marko Tali FK Keskusest 
ja Heidi Kirsimäe Viimsi Huvi-
keskusest. Sündmuse jäädvus-
tas fotograaf Kristjan Rosin. 

Laste suureks rõõmuks esitas 
oma parimaid hitte Ott Lepland 
ja tantsisid Viimsi Huvikeskuse 
tantsuklubi Viira tüdrukud. Pä-
rast meeleolukaid etteasteid asu-
sid lapsed rõõmsalt kardirooli.

Päeva tegid veelgi üllatus-
terohkemaks suurepärased au-
hinnad mitmetelt sponsoritelt, 
nagu Reebok, Hawaii Express, 
Coverderm Cosmetics, Rivo 
Vesik, fingerskate.ee ning ilu-
takso.ee, kes hoolitses, et iga 
laps saaks endale meelepärase 
näomaalingu.

Selle eest, et lastel kõht tüh-
jaks ei läheks, hoolitsesid Viimsi 
Peetri Pizza, Pirita Selver, Violia 
Team, Wiru Õlu ning Premia.

Suured tänud kõikidele, 
kes sellele tänuväärsele ja rõõ-
mupakkuvale sündmusele õla 
alla panid!

VT

Lapsed kardiroolis kätt proovimas. Foto Kristjan Rosin.

Valla vanim elanik 
sai 97-aastaseks
18. mail sai valla vanim elanik Salomia Puusepp 
97-aastaseks. 

Viimsi abivallavanem Jan Trei ja valla sotsiaaltöötaja 
Kairi Uuk käisid vanaprouat sünnipäeval õnnitlemas ning 
andsid üle vallapoolse sünnipäevalise paketi. 

Salomia on Viimsis elanud pea kümmekond aastat. 
Oma ea kohta on vanadaam väga tragi ning optimistliku 
ellusuhtumisega. Salomia on nooremas eas mänginud ma-
let ja tema saavutused on äramärgitud ka diplomitega. Ma-
let mängib vanadaam tänini sõltumata kõrgest east.

Lilled vanamemmele vallavalitsuselt.
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Rannarahva Festival 
toimub 29.–31. juulil ja 
kuulub sel aastal Euroopa 
kultuuripealinna prog-
rammi. 

Kolmepäevane rannarahva fes-
tival jutustab külastajatele ühe 
mereäärse loo – ühe rannaküla 
loo, mille argipäev on paarsa-
da aastat olnud seotud merega. 
Festival on tasuta üritus tervele 
perele, pilet tuleb soetada vaid 
õhtusteks kontsertideks. 

29. JUULI, REEDE –
ARGIPÄEV RANNAKÜLAS
Kell 12–17 tehakse rannaküla 
igas talus tööd. Külastajatel on 
võimalik käia ühest majapida-
misest teise ja omandada tra-
ditsioonilisi randlaste oskusi. 

Viimsi Vabaõhumuuseum 
Viimsi Vabaõhumuuseumis 
töötavad päeva jooksul eri-
nevad õpitoad. Kingu ran-
natalu hoovis saab tegeleda 
köietegemisega, suurel hoovil 
räägitakse kalastamisest. Sa-
damaalal toimub paadiehituse 
õpituba, kus saab näha paadi-
meistrite tööd, küsida meist-
ritelt paatide kohta ja panna 
ise paadiehitusel käed külge. 
Krügeri kaluritalu rannaalal 
suitsutatakse bücklingi kastis 

Rannarahva festival
räimi ning õpetatakse võrgu-
tööd ja räägitakse merelkäimi-
sest. Silberfeldti kalurielamus 
valmistatakse traditsioonilisel 
viisil röstiräimi ja küpsetatak-
se leivaahjus silguleiba. Li-
saks on võimalik osaleda tõrva 
keetmise ja paadi tõrvamise 
protsessis, parandada võrku ja 
kalavõrgust kaltsuvaipa kudu-
da. Kala puhastamise ja filee-
rimise õpetust jagavad oma ala 
parimad tegijad, kohapeal saab 
õppida ka maitsvate kalaroo-
gade tegemist. 

Lastealal – Väikeste Mere-
meeste Maal – õpetatakse tra-
ditsiooniliste rannaküla laste 
mänguasjade meisterdamist: 
männikoorest laevukeste vest-
mist, kõrkjatest ja pulkadest 
paatide ja loomade meister-
damist. Suurematel lastel on 
võimalik kogeda päris ehtsat 
meresõitu – paatidega viiakse 
lapsi merele ja räägitakse me-
resõidu põhitõdedest. Mere-
mehesõlmede õpituba annab 
kaasa elementaarsed oskused 
paadi kinnitamiseks, uppuja 
päästmiseks jne. 

Rannarahva Muuseum
Rannarahva Muuseum ootab 
külalisi tutvuma ekspositsiooni-
ga rannarahva ajaloost ning näi-
tustega “Spirdivedajad ja smu-

geldajad” ja “Liiv, mutt, natt, 
nott, pilk, peru – midagi ei saa 
aru”. Õhtu lõpetab kell 20 Ran-
narahva Muuseumi hoovil algav 
Kalatraali kontsert, kus esineb 
ansambel JÄÄÄÄR. Kontserdi 
piletid on juba müügil Piletile-
vis, Rannarahva Muuseumis ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumi poes. 

30. JUULI, LAUPÄEV – 
RANNARAHVAS SÕIDAB 
TURULE
Rannarahvas läheb turule kala 
müüma ja kaupa ostma. Li-
saks suurele kalaturule toimub 
laadaplatsil igasuguseid tege-
vusi – saab omandada oskusi 
õpitubades, kuulata ja vaadata 
etteasteid. Tervet päeva saadab 
laadamöll. Õhtu lõppeb suure 
kontserdiga. 

Viimsi Vabaõhumuuseum
Kell 11–17 suur kalalaat ja me-
rekraami turg, Viimsi taluturg, 
Rannarahva täika, kalapüünis-
te ja paatide turg. Laadalistele 
on avatud õpitoad ja lastele 
Väikeste Meremeeste Maa, 
tervet päeva saadavad kontser-
did ja etteasted laadalaval. 

Päeva lõpetab kell 20 an-
sambli THE SUN unplugged 
kontsert. Piletid müügil Piletile-
vis, Rannarahva Muuseumis ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumi poes. 

Rannarahva Muuseum
Kell 12–18 Kirovi kalurikol-
hoosi päev. Hoovil toimub en-
diste kolhoositöötajate piknik, 
saab vaadata filmiklassikat ja 
tutvuda uuendatud eksposit-
siooniga Kirovi ajaloost. 

Retrostiilis kohvik pakub 
maitsvaid ajastutruid hõrgutisi. 

31. JUULI, PÜHAPÄEV – 
RANNAKÜLA PEAB PIDU
Raske töönädal on läbi – ran-
naküla rahvas käib kirikus ja 
tuleb kokku pidutsema. 

Viimsi Püha Jaakobi kirik 
Kell 11 jumalateenistus. Süü-
datakse küünlad merel hukku-
nute mälestuseks. 

Viimsi Vabaõhumuuseum
Kell 12–18 Suur külapidu: esi-
nevad erinevad tuntud, väga 
tuntud ja tulevikus tuntuks 
saavad kollektiivid, müüak-
se värsket kala ja õpetatakse 
randlaste oskusi. 

Kella 14 paiku hakkavad 
merel paistma paatide karne-
valist osavõtjad, uhked laevad, 
jahid, paadid ja kaatrid, mille 
meeskonnad liituvad kalda-
pealse peomölluga. 

Riina Aasma
tegevjuht

Valgete Ööde Festival 
toob Viimsi Vabaõhumuu-
seumisse Kingu taluõuele 
kauneid meloodiaid  ja 
romantilisi hetki. 

17. juunil annavad kontserdi 
Liisi Koikson ja Tõnis Mägi.

18. juunil musitseerivad esi-
mest korda avalikult koos Rein 
Rannap ja Uku Suviste.

19. juunil esineb oma bän-
diga Keri saarel mees, keda 
oleme harjunud nägema soo-
tuks teistsuguses situatsioonis 
– Keri tuletornis annab kont-
serdi tuntud korvpallur Rauno 
Pehka.

22. juunil tähistab oma 22. 
sünnipäeva Väikeste Lõõts-
pillide Ühing – Rannarahva 
Muuseumi hoovil toimuv TA-
SUTA sünnipäevakontsert al-
gab kell 20.

Palju head muusikat

Väikeste Lõõtspillide Ühing.

23. juunil Rannarahva jaa-
niõhtul astuvad oma tuntud 
headuses üles ansamblid Re-
gatt ja Svjata Vatra. 

Rannarahva Festival toob 
meie õuele samuti head muu-
sikat. Festivali avaõhtul 29. 
juulil kell 20 annab Rannarah-
va Muuseumi õuel Kalatraali 
kontserdi ansambel JÄÄÄÄR. 

30. juuli õhtul tõmbab Viim-
si Vabaõhumuuseumis juhtmed 
seinast ansambel The Sun ja 
rokib seekord hoopis unplugged 
versioonis. 

31. juulil Rannarahva Festi-
vali peopäeval esinevad Viimsi 
Vabaõhumuuseumis terve päe-
va vältel erinevad kollektiivid: 
lauljad, tantsijad, pillimehed ja 
orkestrid. Pidu on kõigile TA-
SUTA!

Piletid on müügil Ranna-
rahva Muuseumis ja Piletilevis. 

Suvekuudel sündinud lastel on suurepärane võimalus kutsu-
da oma sõpru sünnipäevapiknikule Viimsi Vabaõhumuuseu-
misse. Sünnipäevapeoks pakume järgnevaid programme:
l Väikeste meremeeste pidu – saame teada, kuidas käituda vee 
ääres ja vees, õpime päästevesti kasutama, mida teha ohu ja õn-
netuse korral, kuidas teha meremehesõlmi, mis vahet on maa- ja 
merekaardil, mida näitab kompass. Hea ilma korral saame ka paa-
tidega merele minna.
l Rannatalu laste mängud – õpime meisterdama rannas leidu-
vast materjalist mänguasju ja mängime traditsioonilisi rannalaste 
mänge.
l Mereröövli pidu – otsime aaret ja meisterdame mereröövlieluks 
hädavajalikke vahendeid. 
l Väikese kalamehe piknik – räägime Eesti vetes elavatest kala-
dest, kuulame kalade hääli ja teeme ise õnge, hea ilma korral lä-
heme ka paadiga merele. 

Ka juba täisikka jõudnud lapsed, kes ei pea paljuks omandada 
uusi oskusi, võivad tavapärase pikniku muuta meeldejäävaks ja 
lõbusaks sündmuseks.
l Kala suitsutamine bücklingi kastis – programmi kuulub kõik, ala-
tes eeltöödest, lõpetades söömisega. 
l Silguleiva küpsetamine ja räime röstimine – teeme õiges lei-
vaahjus leiba, röstime silku ja ajame juttu randlaste söögikultuuri 
teemadel.
l Rannatalu meeste mängud – lõbusad mängud, millesse kaluri-
härrad ka oma silmarõõme kaasata võivad.
l Näkineiu maalimine – õpime paberil kujutama merest paistvat 
näkineidu.
l Rannatalu pidu – laulame ja mängime traditsioonilisi randlaste 
laule ja mänge.

Tellimiseks saatke e-kiri ehakai@rannarahvamuuseum.ee.
Riina Aasma

Lõbusad sünnipäevad Viimsi Vabaõhumuuseumis
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Kahel järjestikusel juuni-
kuu laupäeval on kõigil 
huvilistel võimalik osaleda 
Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis toimuvatel roigasaia-
päevadel.

Roigasaia päevade eesmärk on 
populariseerida traditsioonili-
se roigasaia ehitamist. Kõik, 
kel huvi roigasaedade vastu 
või plaanis omale roigasaed 
teha, on väga oodatud õpituba-
des osalema.

4. juunil kell 10–14 toimub 
roigasaia tegemine Rohunee-

Mis on salapiirituse-
torpeedo? Kui suur see 
võiks olla? Kuidas sellega 
kaupa veeti? Kõikidele 
nendele küsimustele 
võib leida vastuse Ran-
narahva Muuseumis 16. 
juunil avatavalt näituselt 
“Spirdivedajad ja smugel-
dajad”. 

Näitusel “Spirdivedajad ja 
smugeldajad” ei jää uued tead-
mised pelgalt faktipõhiseks, 
vaid eksponeerimisele tuleb 
näiteks elusuuruses salapiiri-
tusetorpeedo koopia. Samuti 
näeme esmakordselt ühele 
näitusele kokku kogutuna eri-

Paatide 
karneval
31. juulil toimuv Paati-
de karneval Tallinna la-
hel on üks osa 29.–31. 
juulil toimuvast Ranna-
rahva Festivalist. 

Pidulikus ehtes kala-
paadid, lõbusõidualused 
ja vanalaevad kogune-
vad Tallinna Vanasa-
damas Admiraliteedi 
basseinis ja suunduvad 
sealt üheskoos lõbusalt 
Pirita suunas. Pirita ja-
hisadamas toimub suu-
rejooneline veesõidukite 
pidu, kus erinevaid vees 
liikumise mooduseid tut-
vustavad sportlased ja 
võimlejad. Edasi sõide-
takse edasi Viimsi Vaba-
õhumuuseumi vetesse, 
et ühineda Rannarahva 
Festivali viimase päeva – 
suure külapeoga. 

Kutsume osalema nii 
meresõitjaid kui ka pealt-
vaatajaid, kes saavad 
toimuvat jälgida Vanas 
Jahisadamas, Pirita teel, 
Pirita rannas, Meriväljal, 
Miidurannas, Haabneeme 
rannas, Pringis ja Viimsi 
Vabaõhumuuseumi juu-
res. Registreeruda ja in-
formatsiooni saab e-posti 
aadressil festival@ranna-
rahvamuuuseum.ee.

Riina Aasma
tegevjuht

Roigasaia päevad Viimsi Vabaõhumuuseumis
me tee äärsel heinamaa alal, 
õpituba viib läbi OÜ Roiga-
saiad (www.roigasaiad.ee), 
õpituba juhib Jaanus Aasamaa. 
Näha saab, kuidas tehakse lõ-
hatud kuuseroigastest aeda – 
kõikidel huvilistel on võimalik 
esitada küsimusi, uurida, kui-
das aiaehitus täpselt käib, ja ka 
ise käed külge lüüa.

11. juunil kell 10–14 
toimub õpituba vabaõhu-
muuseumi lõunapoolsel ran-
naheinamaal – ümaratest kuu-
seroigastest tiheda roigasaia 
tegemist viib läbi OÜ Voreman 

VT (täpsem info aedadest ja 
aia ehitusest www.roigasaed.
ee), õpituba juhatab Peeter 
Oja. Räägitakse roigasaia aja-
loost, erinevatest aiatüüpidest, 
materjali valikust, tutvustatak-
se ettevalmistavaid töid ja ehi-
tatakse aeda. Huvilised saavad 
proovida erinevaid töövõtteid 
ja omandada praktilisi oskusi 
aia ehitamisel.

Roigasaiapäevade läbivii-
mist toetab Eesti Kultuurka-
pital.

Alar Mik
arendusjuhtHuvilised saavad roigasaia tegemist ise proovida.

Spirdivedajad ja smugeldajad

nevaid salapiirituseveoga seo-
tud esemeid üle Eesti. Oma 
silmaga võib veenduda, milli-

ne vahe on piirituseplaskul ja 
kanistril ning imetleda Vormsi 
kapteni Pikneri puujalga, mis 

teenis omanikku lisaks toes-
tusvahendile ka salapiirituse 
peidikuna. 

Näitus ei keskendu siiski 
ainult salapiirituseveole. Lä-
heme ajaloos tagasi 19. sajandi 
keskpaika ning saame teada, et 
näiteks sool oli tollal palju tu-
lusam veoartikkel kui alkohol. 
Tõsi, tollal toodi kaupa pigem 
Soomest ja Rootsist Eestis-
se, mitte vastupidi, nagu see 
toimus salapiirituse vedamise 
kõrgajal ehk kahekümnen-
da sajandi kahekümnendatel 
aastatel. Lisaks kaubaveole 
tutvustab näitus kuulsamaid 
salakaubavedajaid, kes sageli 
saavutasid laia tuntuse ja jõu-

kuse. Kuid ühtlasi saame tea-
da, mis juhtus smugeldajatega, 
kui nad oma kaubaga vahele 
jäid, ning milliseid karistusi 
võis säärase tegevuse eest tee-
nida.

“Spirdivedajas ja smugel-
dajad” on silmaringi laiendav 
näitus igas eas inimestele – 
äratundmisrõõmu pakkuv va-
navanematele ning uus ja põ-
nev lastelastele. Kontrabantide 
paeluv maailm jääb avatuks 
10. oktoobrini 2011.

Maivi Kärginen
nooremteadur

Tabatud salapiiritusevedaja koos kanistritega.
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Küllap on paljud Viim-
sisse tulijad kas või 
alateadlikult tajunud, et 
linnamelust väljumist ei 
tähista mitte valla-, vaid 
mõni kilomeeter eemal 
asuv metsapiir. Isegi 
kliima poolest võib sin-
nakanti tõmmata joone, 
kui võrrelda varakevadisi 
lumeolusid või südasuvi-
ses leitsakus hoomatavat 
mere jahedat hingust. 
Pisut eemal suurtest 
teedest, mere ja metsa 
vahele raamitult Tamm-
neeme rahvas elabki. 

Elukeskkond
Tammneeme on üks Viimsi 
poolsaare põlisküladest, mille 
asukaist enamikku sidus veel 
poole sajandi eest meri ja ka-
lapüük. Tinglikuks kaluriküla 
muutumise algusaastaks võib 
lugeda 1968, mil toonane Kirovi 
kalurikolhoos otsustas Tamm-
neeme osakonna likvideerida. 
Sellest peale hakkas lagunema 
ka sadamasild ning ajapikku 
tegid tormid ja jää oma töö nii 
põhjalikult, et nüüdseks võib 
kaikohta vaid aimata. Täna näeb 
Tammneeme elanik kalalaevu 
eemalt möödumas ning kala-
püük pole enam ühelegi perele 
peamiseks elatusallikaks. Ometi 
jäi kolhoos oma mitmekülgse 
taristuga veel paariks aastaküm-
neks põhiliseks tööandjaks, sest 
vajati väga erinevaid oskusi ja 
lähedus elukohale oli samuti 
määrav. 

Välised muutused küla-
keskkonnas algasid 1960nda-
te lõpus, kui hakati jagama 
suvila- ja elamukrunte ning 
majaderivi tihenes küla pea-
tänava, praeguse Tammneeme 
tee ääres ja tekkis lausa uus 
asum – algselt Põrgupõhjaks 
nimetatut tunneme nüüd Hal-
likivi teena. Mäletan esimeste 
uusasukate vaevu, kes päeval 
aitasid kolhoosil õitsval järjel 
püsida ning nädalavahetused 
ja osa öötundidestki kulutasid 
eluaseme rajamisele. 

Suuremad ümberkorraldu-
sed tõi iseseisvuse taastamine 
koos maa- ja omandireformi-
ga. Ühtäkki said senistest maa-
kasutajatest omanikud. Tamm-
neemes polnud kunagi olnud 
suuremaid talukohti, ehkki 

Tammneeme – väike metsatagune 
mereäärne küla?

põline maakasutus on toonud 
lauale vähemalt kartuli ja aida-
nud enamikus peredes ka leh-
ma ületalve pidada. Kuna tra-
ditsiooniline elulaad oli maade 
tagastamise ajaks hääbumas, 
siis suhe maa kui toitjaga enam 
kõne alla ei tulnud. Nii olime-
gi sattunud pärandi kaotamise 
ajastusse, sest paljud põlvest 
põlve edasi antud talumaad 
tükeldati meie silme all ja on 
tänaseks täis ehitatud. 

Ühelt poolt on küla asus-
tustihedus niivõrd kasvanud, 
et uksest õue astudes sekkud 
justkui naabrite ellu, aga teisalt 
näeme lausa keset küla võsa 
võimutsemas. Siin joonistub 
eriti teravalt välja suhtumine 
maasse kui kodusse või lihtsalt 
kinnisasja. Kodualune maa on 
reeglina korras, ent võsaoma-
nikke on raske iseloomustada. 
Need maatükid on käinud käest 
kätte ja sageli pole ka lähinaab-
ritel aimu, mis plaane peetak-
se ja kes peab. Vanasti tundis 
külarahvas üksteist nime- ja 
nägupidi ning oskas oma 
kaaskondseid ka koju saata, 
tänaseks on aga isikuandmete 
kaitsega niikaugele mindud, et 

naaber võibki pikkadeks aasta-
teks anonüümseks jääda, kui tal 
puudub tahtmine ennast tutvus-
tama tulla.

Inimesed
Terve küla tundmist on üha 
raskem ette kujutada, sest 
veidi üle sajaliikmeline kogu-
kond on paari aastakümnega 
neljakordistunud. Täna võime 
rääkida pigem erinevatest asu-
mitest küla sees ja ka lävimine 
üksteisega on nende piires loo-
mulikum. Põlisküla on järjest 
vähem eristatav, enam-vähem 
autentsel kujul säilinud kalu-
rimajakesi saab sõrmedel üles 
lugeda. Viimsi valda terviku-
na vaadates lisab aga põlisust 
elanike vanuseline koosseis. 
Nimelt on Tammneemes kesk- 
ja vanemaealiste (üle 40-aas-
taste) osakaal suurem. Selle 
olulisemad põhjused on ühelt 
poolt noorematele enamsobi-
vate kortermajade puudumine 
ja teiselt poolt kolhoosi ajal 
rajatud asumid, mille elanikud 
on tänaseks valdavalt pensio-
niikka jõudnud.

Oma 453 elanikuga 
(01.01.2011 seisuga) kuulub 

Tammneeme valla keskmike 
hulka. Kui aga lugeda kokku 
kõik majapidamised koos su-
vekodudega (240), siis võib 
soojemal ajal külas rahvast 
olla kuni 600. 

Vanuselisest jaotusest oli 
juba juttu, veel võiks ju kü-
larahvast liigitada päritolu ja 
Tammneeme elaniku staaži 
järgi. Kuna rahvastiku juurde-
kasv on viimastel kümnenditel 
kiirenenud, saab suuremat osa 
viimsilastest lugeda uusasuka-
teks. Põliselaniku määratlemi-
sel võtan jälle appi aastaarvu 
1968 – sel ajal Tammneemes 
elanud ja nende järeltulijad on 
kindlasti põlised, ülejäänutel 
tuleb selle staatuseni jõudmi-
seks vähemalt paar-kolm põlv-
konda juurduda. 

Viis aastat tagasi tehtud 
küsitlus näitas, et põliselaniku 
staatust kannab heal juhul iga 
viies tammneemelane ning ligi 
pooltel asukaist jääb igapäeva-
ne side külaga lühemaks kui 10 
aastat. Valdavalt on siia kolitud 
Tallinnast, ent tuldud on ka 
mujalt Viimsi piirest ning vä-
lismaaltki. Selline rändemudel, 
kus esmalt liigutakse suurema-

tesse linnadesse ja sealt edasi 
lähivaldadesse, on iseloomulik 
kogu Eestile. Enim on praegu-
se valglinnastumisega sunnitud 
kohanema just põliselanikud, 
ent paraku on osa neist tagasta-
tud maad tükeldades ja müües 
ise sellise arengu algatanud.  

Mõne aasta eest tehti val-
lavalitsuses arvutusi, kui palju 
rahvast Viimsisse mahuks, kui 
kõik potentsiaalsed planeerin-
gud realiseeruksid täies ma-
hus. Siis saadi ka Tammnee-
me jaoks üsna muljetavaldav 
number – 1300 asukat, milleni 
loodetavasti kunagi ei jõuta. 
Tammneeme looduslik asend 
mere ja riigimetsa vahel ei 
anna erilist kasvupotentsiaali. 
Ometi on survet pidevalt tunda 
ja seda just metsamaale. 

Paljudele linnalähedaste 
kinnistute omanikele on kasu-
tamata maa ainsaks perspektii-
viks elamukruntide planeerimi-
ne, isegi kui see läheb vastuollu 
üldplaneeringu või küla asus-
tustavadega. Ka Tammneemes 
on probleem tuttav, seda enam, 
et infrastruktuur ei jõua ehi-
tustempole järele. Viimsi valla 
traagika on aga hoopis selles, 

et kaduma kipuvad vaated, mis 
põlisküladele iseloomulikud 
olid. Looduslikud rohumaad on 
muutunud tõeliseks haruldu-
seks, ent veelgi drastilisem on 
põllukülade laiutamine endistel 
kultuurmaadel. Uustulnukal on 
ju raske ette kujutada, et vähem 
kui paarkümmend aastat tagasi 
katsid poolsaare lõunaosa, seal-
hulgas ka naaberküla Randvere 
peamiselt põllud ja karjamaad 
ning ka Tammneeme vanu fo-
tosid vaadates saab aimu avaru-
sest küla sees.

Elulaad
Kõige olulisem erinevus põ-
lisküla ja praeguse asustus-
laadi vahel on sõltuvuses vä-
liskeskkonnast. Kaluripere oli 
valdavalt isemajandav üksus. 
Toit toodi merest ning kasva-
tati suures osas oma maalapil 
ja laudapugerikes, toasoe saa-
di oma metsast. Ei tahaks olla 
sarkastiline, ent vist ainuke asi, 
mida me eelkäijatega võrreldes 
kohapeal kordades enam tooda-
me, on prügi ja heitgaasid. 

Vaatamata suurele mobiil-
susele ja moodsatele sideva-
henditele oleme lasknud ennast 
tõmmata väliselt kiiresse elu-
tempo rattasse, nii et Tammnee-
me jääb paljudele vaid paigaks, 
kus ennast välja puhata. Pal-
judel meist on uhked, viimase 
peal viimistlusega eluasemed 
ja asfaltsileda muruga aiad, ent 
midagi jääb siiski puudu. 

Kui räägime vahetust elu-
keskkonnast, mis jääb krundi 
piiresse, siis vajaka on inim-
likust mõõtmest. Uusi eluase-
meid tunneb sellest, et seal 
puuduvad reeglina viljapuud ja 
marjapõõsad, peenramaast rää-
kimata. Siinkohal teengi üles-
kutse – ehk tasub proovida oma 
elukeskkonda just selles suunas 
rikastada. Kui keegi peab seda 
täiendavaks orjamiseks, siis 
mõelge, kui palju aega ja ener-
giat kulub terve suve jooksul 
nädalast nädalasse ainult muru 
triikides ja trimmerdades, selle 
asemel võiks muuta osa aiast 
õitsvaks ja viljakandvaks.

Puhta omakasvatatud toidu 
kampaaniat poleks siinkohal 
mõtet tehagi, ent lisaks aitab aia 
harimine tugevdada ka emotsio-

Merepäeva tähistamine Tammneeme külas 2008. aastal. 
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naalselt sidet paigaga ja omab 
noorematele, kes vaid super-
marketi võimalustega harjunud, 
kas või kasvatuslikku mõju. Li-
saks muudaks see küla ilmet ka 
väljast tulijate jaoks. Kaluriküla 
identiteeti ei kanna Tammneeme 
juba ammu ning selle taastami-
ne on enam kui küsitav. Küll 
aga saaksime linna külje all jõu-
dumööda viljelda maalähedast 
elulaadi, mida mitmed arengu-
dokumendid seni pelgalt retoo-
riliselt välja pakuvad. Täienda-
va motivaatorina võiks edaspidi 
korraldada ka külasisest ilusa 
aia võistlust, kus arvestatakse 
muu hulgas aia mitmekesisust.

Külapoliitikast ka
Veel mõni aasta tagasi valitses 
Tammneemes vaikelu. 2005. 
aastal hakati vallavalitsuse 
initsiatiivil valima külavane-
maid ning meiegi külas leidus 
Raivo Kaare näol inimene, kes 
seda vastutusrikast koormat 
vedama nõustus ja tänini teeb. 
Toonane vallavanem Urmas 
Arumäe ärgitas mõnda aega 
hiljem ka külaseltsi looma, et 
vallal oleks partner, kellega 
asju ajada, ja külas juriidili-
ne isik, kelle kaudu arenguks 
vajalikke rahalisi vahendeid 
taotleda. Külaselts moodustati 
2006. aasta mais. 

Esimeseks suuremaks 
proovikiviks, mis külarahvast 
nii liitis kui ka lahutas, sai aga 
hoopis plaanitav mastaapne 
arendus endise tootmisbaasi 
ehk segusõlme alal, mis nägi 
ette kuni kolmekordseid kor-

terelamuid. See tekitas seni 
vaikses külas ilmselget trotsi 
nii põliselanike kui ka uus-
asukate leeris ning oldi val-
mis ükskõik mis vahenditega 
harjunud keskkonda säilitama. 
Ei aidanud isegi arendajate 
lubadus uusasumi keskele kü-
lakeskus ja spordisaal rajada, 
selle taga nähti lihtlabast trikki 
plaanide söödavamaks tegemi-
sel. Osaliselt külarahva survel 
asi seekord taanduski. Tagant-
järele tarkusena võib öelda, et 

masu oleks plaanides nagunii 
tõsiseid korrektiive teinud, 
aga parem karta kui kahetseda, 
seda just kaugemat tulevikku 
silmas pidades. 

Külakeskust hoone mõttes 
pole Tammneemes siiani ja 
sarnasel kujul nagu naabrite 
juures Randveres poleks me 
ka suutelised seda ülal pidama. 
Uus lootus on kavandatava 
mänguväljaku abihoonel, mida 
saaks kasutada ka külarahva 
kooskäimise kohana. Paraku 

on ehitustööd takerdunud ja 
põhjus on nagu ikka rahas. 

See on tegelikult laiem 
probleem. Nimelt eeldab ena-
mik rahastusskeeme ka omafi-
nantseeringu osa ja külaseltsid 
kui mittetulundusühingud pole 
tavaliselt võimelised seda kõr-
valise abita katma. Nii tuleb 
ikka suunata pilk vallavalitsu-
sele, sest ei eraisikute ega fir-
made hulgas ole veel juurdu-
nud annetamisvalmidus mingit 
teenet vastu ootamata. Vallas 

Küsimustele vastab 
Tammneeme külavanem
Raivo Kaare.

Kui kaua Sina, Tammneeme 
külavanem Raivo Kaare, põline 
Tammneeme elanik, oma sugu-
võsa tead siin elavat? 

Minu teada on minu esiva-
nemad ühed selle küla järje-
pidevuse kandjad. Väidetaval 
on minu isapoolsed juured 
Tammneemes juba 9. põl-
ve (võin eksida ühe või kahe 
põlvkonnaga). Vanaema mä-
letas veel neid aegu, kus ma-
jad asusid kitsal rannaribal ja 
metsast tehti alet, et põllumaid 
rajada. 1908. aastal, kui mindi 
Siberisse vabatahtlikult hea-
de maade pärast, läks ka meie 
esiisa.

Oled siin sündinud ja üles 
kasvanud. Millised on Su 
lapsepõlvemälestused Tamm-
neemest?  

Lapsepõlvemälestusi on 
palju. Et kõike ümber jutustada, 
tuleks pikem kirjatükk ette võt-
ta. Kuna meie peres kasvas viis 
last, tuli käia varakult karjas ja 
kõik kodutööd tuli koos venda-
de ja õdedega ära teha.   

Tammneemes loodi 1948. 
aastal kalurikolhoos Randla-
ne. Kui palju Sa kolhoosielu 
mäletad? Kas Sinu isa oli ka-
lur?  

Külavanem Raivo Kaare: Eesmärk on küla tasakaalus areng

Minu mälestused Rand-
lase aegadesse ei küündi. Isa 
aga oli kolhoosi algaastatel 
kalur (enne sõda samuti), kuid 
hiljem läks ta ehitustöödele. 
Mäletan, kui isa ladus Tamm-
neemes Kirovi kolhoosi aegu 
aia piirdeposte, käisin tal abiks 
kive ette kandmas, see võis 
olla 1959–1960ndatel aastatel. 
Hiljem töötas isa Haabneemes 
ehitusobjektidel ja osales ka 
Tammneeme klubi ehitusel.  

Kuidas muutus elu pärast 
sadama tegevuse lõppu? 

Kalurid hakkasid tööl käi-
ma Leppneemes ja Tammnee-
me sadamas jäi üha vaikse-
maks, kuni viimanegi võrgulina 
ja vana mootor oli ära viidud. 

Kalasoolamistsehhi hoone ja 
sadamasild läksid kaduviku 
teed märkamatult. Kui jõud-
sin tagasi Nõukogude armeest 
1974. aastal, olid sillast järel 
veel mõned palgid. Nüüdseks 
on vaid kivirida meres.  

Külaelu muutus vaikseks, 
vaid üksikud harrastuskalas-
tajad käisid veel merel. Tööle 
tuli asuda Haabneeme kala-
tööstusse, kus oli kalatöötle-
mine edasi arenenud ja pare-
mad töötingimused. Elu läks 
edasi ja igati paremaks, Kirovi 
kolhoos arenes jõudsasti ning 
töökohti tuli järjest juurde. 

Tammneeme oli piiritsoo-
nis. Kuidas see igapäevaelu 
mõjutas? 

Kodust lahkudes tuli alati 
hoolikalt kontrollida, et pass 
kaasas oleks, vastasel juhul 
tuli tegemist teha piirivalvega, 
kes sinu isiku kindlakstegemi-
seks sõidutas sind Leppnee-
me kordonisse. Oli aeg, kus 
rannajoonele olid paigutatud 
meetrised postikesed, mille 
otsas oli vedru ja sinna kinni-
tatud peenike signaaltraat, mis 
katkedes märku andis ja mille 
peale piirivalvurid ratsahobus-
tega kiiresti kohale kappasid. 
Oli ka alasid, kus künti ran-
naliiva ja piirivalve kontrollis 
jälgi. Kõik külalised tuli külla 
kutsuda passiameti kaudu, kus 
neile väljastati luba piiritsooni 
sisenemiseks.

Kes on külaelu tuumik 
– külavanema lähimad abili-
sed, kellega koos otsustatakse 
küla asju ja tegemisi?  

Abilisi ikka leidub, nii kaa-
samõtlejaid kui ka reaalseid 
abilisi, kes käed külge löö-
vad ja appi tulevad. Need on 
inimesed, kes hoolivad oma 
külast, tahavad siin elada ja 
midagi paremaks muuta. Meil 
on oma küla list, kus problee-
me lahkame ja lahendusteni 
jõuame. Loomulikult ootan 
ma aktiivsemat kaasalöömist 
ja kaasamõtlemist. Harjumaa 
külavanemate koosviibimistel 
on selgunud, et mida kaugemal 

suurematest linnadest asub 
küla, seda kokkuhoidvamad 
kogukonnad tekivad. Meie 
tegeleme sellega, et Tamm-
neemes tekiks kogukond, kes 
hoolib oma külast.

Tammneeme pole ammu 
enam kaluriküla, aga kui 
reaalne on taastada sadam ja 
milline sadam?  

Kõik on reaalne ja soovi on 
üles näidatud. Arvan, et multi-
funktsionaalselt toimivat sada-
mat on reaalne ka üleval pidada. 
Kui liikuda külas ringi, on näha 
paljudel külaelanikel merekaat-
rit aias haagisel ja murelikult 
küsitakse, millal sadam valmis 
saab. Tulevik näitab, aktiiv on 
edasiviiv jõud, külavanem ei saa 
kedagi sundida. Huvi ja ettepa-
nekud on kõigilt oodatud.  

Laste ja noorte mänguväl-
jakust on juttu olnud, sellele 
on kohtki teada. Millal välja-
ku rajamine algab? Palju see 
maksma läheb ja kust tuleb 
raha?  

Multifunktsionaalse las-
te mänguväljaku rajamine on 
praegu kõige tähtsam projekt. 
Siia juurde rajatav külakeskuse 
hoone lahendaks palju problee-
me. Ehitustöödega alustasime 
möödunud aastal ja sel suvel 
tööd jätkuvad. 

Külal pole koosolekute pi-
damiseks muud võimalust, kui 

suvel ilusa ilmaga mereäärsel 
sadamaalal kokku tulla. Sa-
muti oleks vaja noortekeskust 
koos mänguväljakutega. Asu-
kohaks on Ehala tee 3, mis on 
küla keskel ja ma olen kindel, 
et külarahvale hakkab see koht 
meeldima. 

Hoone projekti veel ei ole, 
aga 200 m2 on hoonealuse maa 
jaoks eraldatud. Rahaliste va-
hendite taotlus, mille esitasime 
külade uuendamise ja arenda-
mise investeeringutoetuse saa-
miseks PRIAle, on rahuldatud. 
Omaosalus on 30% kogumak-
sumusest. See summa on ka 
lepinguga kaetud Viimsi valla 
poolt. 

Võimalust mööda tegeleme 
ehitusega, kasutades ära oma-
osaluse rahalisi vahendeid, mida 
meile lepingu järgi vald on eral-
danud, ja otsime lahendusi, kui-
das objekt valmis ehitada.   

Milline on Sinu kujutluses 
Tammneeme tulevikus? 

Põhieesmärk on küla ta-
sakaalustatud areng selliselt, 
et kõigil külaelanikel oleks 
Tammneemes hea elada, et küla 
areng ei tekitaks olukorda, kus 
külaelanike huvid ei lange kok-
ku arengusuundadega.  Küla 
arengukava saab lugeda kodu-
lehelt www.tammneeme.ee.

Küsis 
Annika Poldre

Raivo Kaare Tammneeme lipuga, mille keskel on küla vapp.
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aga pole külaseltside algata-
tud projektide rahastamine just 
prioriteetide hulgas, sest tegel-
da tuleb märksa mastaapsemate 
probleemidega. See valdkond 
vajab kindlasti süsteemsemat 
lähenemist, sest igale külale 
näpuotsaga jagades suuri asju 
ei tee. Ehk aitaks ka kehtivas 
koalitsioonilepingus mainitud 
külade arengufondi loomine, 
seades ühtlasi paika kindlad 
reeglid, muu hulgas otsuste 
vastuvõtmise kõiki külavane-

maid ja/või külaseltside esinda-
jaid kaasates. Iga küla ei kavan-
da ju suuri asju igal aastal, ent 
sellise fondi olemasolu looks 
kindluse, et head ja fondidest 
positiivse rahastamisotsuse 
saanud ideed ei jääks kiratsema 
ega hääbuks sootuks. 

Omaette teema on ühistege-
vus üldse. Kui tegime viis aas-
tat tagasi küsitluse, siis laekus 
hulk väärt ettepanekuid, mida 
koos teha saaks, et küla ilme 
parem välja näeks. Talgupäevi 
on külavanema eestvõttel küll 
regulaarselt korraldatud, ent 
osavõtjad korduvad ja nendegi 
entusiasm hakkab tasapisi kuh-
tuma. Ega olukord pole kuigi-
võrd parem ka naaberkülades – 
ühistegevuseks on valmis kuni 
viis protsenti asukaist, kas siis 
ülejäänutel on valdavaks tun-
deks ükskõiksus? 

Tõsi, linn oma võimalus-
te ja ahvatlustega on lähedal 
ning aega saab sisustada mitut 
moodi. Ometi on paljud mingil 
põhjusel linnast ära kolinud ja 
elukoha näiteks vaikses metsa-
taguses külas nimega Tamm-
neeme valinud. Oleks äärmi-
selt kahju, kui võidu saaks 
tarbijamentaliteet ja ootus, et 
küll keegi teine meie eest ot-
sustab ja asjad ära teeb. Küllap 
otsustataksegi, aga ühel hetkel 
ei pruugi tulemus meile enam 
meeldida. Mida tahad ja saad 
sina, hea viimsilasest lugeja, 
teha, et meie lähikeskkond 
oleks selline, mida vähemalt 
naaberkülad ja -vallad kades-
taksid? Või sumbume taas 
vaikellu?

Andres Jaanus 

Tammneeme  külaleht

algus lk 1

p Merepäev 2008, laste 
köievedu.

t Foto 1950ndatest, kui 
Tammneemes oli kalurikolhoos 
“Randlane“ ja piirivalve 
kontrollis kalureid.

u Küla klubi on eraomanduses. 
Külakeskust hoone näol pole. 
Foto Raivo Kaare

u Tammneeme lipu 
õnnistamine.
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Tammneeme küla põlisasustusest

Tänapäeva Eestis väär-
tustatakse üha rohkem 
oma juuri, päritolu ja 
traditsioone. Olgu selleks 
leivaküpsetamine, rahvus-
mustriga sokid või asja-
olu, et elame oma esiisa-
de maal. 

Inimesed väärtustavad olnut 
ja seeläbi ka iseend. Kes me 
muud ikka oleme kui need 

On auasi elada esivanemate maal
samad töökad ja tõsised, aja 
jooksul kogetust läbi imbunud 
eestlased.

Tore on, et hoolimata 
massiivsest immigratsioonist 
Viimsi valda on ka siin talu-
kohti, kus mitmendat põlve 
elavad põlisasukate järeltuli-
jad. Ka Tammneemes on mit-
meid majapidamisi, kus on au 
sees esivanemate pärand. Ise-
asi, kes kui sügavalt end põ-

liseks Tammneeme elanikuks 
peab. Siiski on see auasi, kui 
on võimalik elada maal, pai-
gas, kus kunagi elasid ja toi-
metasid vanavanemad.

Mulle tundub, et juba va-
nasti oli oluline küladevaheli-
ne suhtlus. Tammneeme lapsed 
käisid koolis Randveres ja ka 
sealsel kirikul oli oma osa tra-
ditsioonilises perekonnaelus. 
Miks mitte ka neid sidemeid 

uuendada. Samuti ootan piki-
silmi Tammneeme–Randvere 
jalgrattatee valmimist, mis on 
küladevahelise läbikäimise 
seisukohast kindlasti kasulik ja 
loob paremad võimalused sõp-
rade-tuttavatega läbimiseks, 
kuna nigel valla ühistranspor-
dikorraldus seda ei soosi.

Kuid selleks, et pärand säi-
liks, ei piisa vaid isiklike tra-
ditsioonide jätkamisest. Küla 

jaanituled ja teised samasugu-
sed üritused on just need ko-
had, mis loovad kindla aluse 
tugevale kogukonnatundele. 
Ühised eesmärgid ning komp-
romissid nende saavutamiseks 
vaid tugevdavad seda tunnet. 
Minu arvates on oluline, et 
kogu külarahvas oleks arengu 
suhtes ühel meelel ja mulle tun-
dub, et nii see Tammneemes ka 
on. Meie küla on alati olnud ja 

julgen loota, et ka jääb, väike-
seks kalurikülaks selle kõige 
paremas tähenduses. See ei ole 
koht, kuhu sobiksid korterela-
mud või muud suured ehitised. 
Kaugemalt tulles naudin alati 
vaikset ja rahulikku keskkonda, 
mõnusat merelõhna ja turvalist 
kodust tunnet.

Maria Tamm
Holmi talu 

teadaolevalt 6. põlve esindaja

Küla varasem asustus
Esimesed kaudsed teated inim-
tegevusest praeguse Tammnee-
me küla alal viitavad noorema 
pronksiaja algusele – ajale um-
bes 1000 aastat eKr. Nimelt leiti 
1898. aastal Tammneeme küla 
Kalda talu mererannast umbes 
200 m kaugusel asuva rabapõl-
lu kündmisel kivikirves. Paraku 
me ei tea, kas kivikirve omani-
kud olid siin ajutised või ala-
lised elanikud. Järgneva 2500 
aasta inimasustusest küla alal 
andmed puuduvad.

Ajaloolased arvavad, et 
enne võõrvägede vallutusi 13. 
sajandi algul paiknesid Lääne- 
ja Põhja-Eesti rannikumadali-
kul hõredalt vaid üksikud eest-
laste kaluripered. Rannikuala 
ja saared asustati tihedamalt 
13. sajandi lõpus sisseränna-
nud rootslaste poolt. Saarte ja 
rannikuala kohanimed olid sel 
ajal valdavalt rootsipärased.

Jõelähtme kirik ja 
Maardu mõis 
Alates võõrvõimu vallutuste 
ajast 13. sajandi esimesel vee-
randil on Tammneeme küla 
koos teiste Viimsi poolsaare 
küladega kuulunud Jõelähtme 
kiriku alla ehk Jõelähtme kiri-
kukihelkonda. Vahepeal on ol-
nud ka aegu, mil kõikide Viimsi 
poolsaare külade elanikud on 
olnud seotud Tallinna linnaki-
rikutega.

Kui 19. sajandi keskpaigas 
sai Jõelähtme abikirikuna val-
mis Randvere kabel, hakkasid 
Tammneeme küla elanikud 
koos teiste ümberkaudsete kü-
lade inimestega käima seal. 
Alates 1920ndatest oli Randve-
re kogudusel juba oma pastor. 
Kalmistu asus kabeli ümbruses 
juba varem ning Tammneeme 
elanikke on Randverre maetud 
paarsada aastat.

Mõisate rajamise ajal 14. 
sajandil jagati Viimsi poolsaar 
pikkupidi pooleks – läänepool-
ne osa hakkas kuuluma Viimsi 
mõisale ja idapoolne osa läks 
Maardu mõisa omandusse. Nii 
kuuluski Tammneeme küla 
aastasadu koos teiste Viimsi 
poolsaare idakalda küladega 
kaugel teisel pool Maardu jär-
ve asuvale Maardu mõisale. 

Dorp Iversbacki esime-
sed elanikud
Esimesed kirjaliku teated prae-
guse Tammneeme küla lähi-
konnas olnud inimasustusest 

pärinevad 1376. aastast, kui 
Tallinna linnalt sai kaitset kee-
gi Köneke van Thusnes. Mida 
see mees korda oli saatnud, ei 
oska öelda. Küla nimega Thus-
nes paiknes kusagil praeguse 
Leppneeme küla lõunaosas. 
Võimalik, et selle küla algne 
nimi tulenes siin praegugi asu-
vast kaheharulisest neemest. 
Ajaloolased on varem arva-
nud, et kunagine küla hõlmas 
ka praeguse Tammneeme küla 
põhjaosa, aga hilisemad and-
med seda ei kinnita.

1389. aastal pantis Johan 
von Rosen hilisemad Maardu 
mõisa alad koos Viimsi pool-
saare nimetute rannaküladega, 
mille hulgas võis olla ka hili-
sem Tammneeme küla, oma 
sugulasele Johan von Scerem-
bekele. 1397. aastal kinnitas 
Liivimaa ordumeister oma 
läänikirjaga Johan von Sce-
rembekele Maardu mõisa, mil-

le koosseisu kuulus ilmselt ka 
Tammneeme külaala.

Tammneeme külaala esi-
mesed asukad olid tõenäoliselt 
rootslased. Küla kirjapandud 
ajalugu ulatub tagasi 1491. 
aastasse, seepärast tähistame-
gi tänavu küla esmamainimise 
520. aastapäeva. Sellel aastal 
müüs Reynolt von Scerembe-
ke Maardu mõisa Karsten von 
Rosenile. Mõisa teiste külade 
hulgas oli ka väikeküla või talu 
nimega dorp Iversback. Vanas 
müügikirjas on nimetatud, et 
see koht asus Randverest põh-
ja pool kõrgemal mereäärsel 
maanukal. Küla või talu kuna-
gine asukoht võis jääda prae-
guse Tammneeme lõunaossa. 
Rootsi keeles tähendab Ivers-
back Ivari mäge, küngast või 
nõlva. Kas siit saab oletada, 
et Tammneeme küla esimene 
teadaolev elanik oli rootslane 
Ivar? Võib-olla. 

Hilisemal ajal esineb Ivers-
back kirjalikes allikates kord 
paarist perest koosneva ise-
seisva väikekülana ning siis 
jälle suurema taluna Randvere 
või Leppneeme külade koos-
seisus. Kohanime Tammnee-
me siis veel ei kasutatud.

Esimesed nimeliselt teada-
olevad hilisema Tammneeme 
küla elanikud olid 1497. aastal 
siin elanud mees Jacop ja tema 
saunik Peter. Jacop elas külas 
veel ka 1501. aastal. 1507. aas-
tal olevat Iversback kuulunud 
Jurgen Nouwele. Siis hakkas 
esialgne kohanimi Iversback 
tasapisi teisenema. Kasutusel 
olid sellised nimekujud, nagu 
Hirspacke, Hirspaicke, Hyrs-
packe, Hissbach, Ideszbach, 
Irspacke ja Ispacker. 1599. aas-
tast on teada siinsed elanikud 
Iszbackere Mick tho Thorsen ja 
Hoiszbacker Knut tho Thorse.

Nii nagu mitmel pool 
mujal, hakkas arvatavasti ka 
Tammneeme külaalal 16. sa-
jandi algupoolel tasapisi tek-
kima rootsi-eesti segaasustus. 
Aegamööda muutus eestlaste 
osatähtsus valdavaks. Varem 
külas elanud rootslased ilmselt 
mitte ei lahkunud siitmailt, vaid 
sulandusid eestlaste hulka.

Tammneeme küla 
17.–19. sajandil
Küla mainitakse esmakord-
selt kirjalikult tänapäevasele 
sarnase nimega Tammonimi 
1682. aastal, mil küla elanik-
konna moodustasid enamuses 
juba eestlased. Huvitavaid 

andmeid küla asustuse kohta 
võib leida Johan Holmbergi 
poolt 1693. aastal koostatud 
Maardu mõisa kaardilt. Sealt 
leiame kuus kõige vanemat 
nimeliselt teadaolevat Tamm-
neeme küla talu, teiste seas  tä-
napäevastele sarnased Luttika 
ja Pello. Külaelanike hulgas 
on ka Tamnem Mick ja Ispake-
ri Pelle.   

Ei ole teada, milliseid ta-
gajärgi tõi külaelanikele 17. 
sajandi lõpuaastate suur näl-
jahäda, sellele järgnenud Põh-
jasõda ning sõjaga kaasnenud 
katkuepideemia. Igatahes elas 
aastatel 1725–1726 Eestimaa 
kubermangus korraldatud ad-
ramaarevisjoni järgi küla ta-
ludes kokku ainult 29 inimest. 
Revisjonidokumentides on 
Tammneeme küla peremees-
tena kirjas Luttiko Thomas, 
Micko Hans, Ispaker Pello, 
Micko Thomas ja Kardi Mardi 
Tonnis.    

Aastatel 1782–1858 korral-
datud hingeloenduste ajal olid 
küla põlistalud juba Mihkli, 
Lutika, Pällu ja Päärna. Need 
nimed on kasutusel ka praegu. 
Lisaks oli külas Sepa talu, aga 
see nimi on tänaseks hääbunud. 
Kui 18. sajandi lõpuaastatel 
elas külas umbes 50 inimest, 
siis 19. sajandi keskpaigaks oli 
elanike arv ligikaudu 70. 

Põhja-Eestis pandi talurah-
vale perekonnanimed aastatel 
1834–1835. Tammneeme küla 
rahvas sai endale järgmised 
perekonnanimed – Hansom, 
Haug, Kallas, Kesküla, Neem, 
Tamm, Teigar, Tursk ja Vaher. 
Mõnda nendest nimedest kan-
navad kohalikud elanikud veel 
tänapäevalgi.

Valdade moodustamine 
Kui 19. sajandi algusaastatel 
hakati Eesti alal moodustama 
valdasid, kattusid need esialgu 
mõisapiirkondadega. Seepärast 
võib neid nimetada mõisaval-
dadeks. Tammneeme küla kuu-
lus valdade loomise ajast kuni 
1891. aastani Maardu valla alla. 
1891. aastal võeti Eesti alal ette 
väikeste valdade ühendamine. 
Rohkem kui tuhandest vallast 
jäi järele vähem kui nelisada. 
Tammneeme küla sai Nehatu 
valla osaks.  

1919. aastal toimus suur 
muudatus. Eesti Vabariigi ajal 
asutati esmakordselt Viimsi 
vald ning Tammneeme küla 
läks selle koosseisu. Siis oli 

kakskümmend aastat rahu-
likku aega ning uus muuda-
tus toimus 1939. aastal. Jälle 
võeti ette valdade ühendamisi 
ning 365 vallast jäi järele 248. 
Viimsi vald liideti naabruses 
asunud Nehatu vallaga, mille 
tulemusena tekkis vallamaja 
asukoha järgi nime saanud Iru 
vald. Tammneeme küla hakkas 
kuuluma Iru valla koosseisu.  

Järjekordne muudatus võe-
ti ette pärast Teist maailmasõ-
da. 1945. aastal moodustati Iru 
valla allüksustena Iru, Viim-
si ja Maardu külanõukogud. 
Tammneeme küla jäi Viimsi 
külanõukogu alla. 1950. aastal 
vallad likvideeriti ning järele 
jäid külanõukogud.   

Viimsi vald taasasutati 1990. 
aastal ja sellest ajast on Tamm-
neeme küla kuulunud Viimsi 
valla koosseisu.  

         
Tammneeme küla 
20. sajandil
1930ndatel toimus terves Ees-
tis nimede eestistamise kam-
paania, mille käigus sai senise 
võõrapärase nime asemel en-
dale eesti nime pea iga viies 
Eesti elanik. See protsess ei 
läinud mööda ka Tammnee-
me külast ja näiteks endistest 
Teigaritest said Kaared, Kivi-
sillad ja Taimurid ning Piilber-
gid muutusid Piirmaadeks. 

1940ndate teisel poolel al-
gas üle kogu Eesti sundkollek-
tiviseerimine. Rannakülades 
toimus see kaluriartellide moo-
dustamise teel. Viimsi pool-
saarel asutati neli kaluriartelli 
ning Tammneeme ja Randvere 
kalurid ühinesid artelli Randla-
ne. 1950. aastal need kaluriar-
tellid ühinesid ja moodustati S. 
M. Kirovi nimeline kalurikol-
hoos. Selle ühe osana tegutse-
sid Tammneeme paadisadam ja 
kalavastuvõtupunkt kuni 1968. 
aastani. Tammneeme külas 
asus pikka aega Tallinnfilmi 
nukufilmide paviljon, mis on 
nüüd eravalduses.

1950ndatel ja 1960ndatel 
elas külas umbkaudu 100 ini-
mest. Väiksemad lapsed käi-
sid lähedalasuvas Randvere 
algkoolis ja suuremad Viimsi 
8-klassilises koolis. Veel suu-
remad käisid koolis Tallinnas. 
Mehed olid valdavalt ranna-
püügikalurid ja naised olid 
kodused. Hiljem leidsid naised 
tööd kalurikolhoosi ettevõtetes.

Jaan Tagaväli
Viimsi ajaloo uurija

Tammneeme küla 1950-ndatel. 

Kalurikolhoosi ajal jätkus rannas ka naistele tööd.



4 3. juuni 2011Tammneeme  külaleht

Olen sündinud II maail-
masõja haripunktil 1942. 
aasta juulikuus, kui Wehr-
macht tungis Nõukogude 
Liidu avarustes Kaukaasia 
ja Volga poole ning Aafri-
kas oli Rommeli vägi jõud-
nud Egiptusesse.

Mul oli lapsepõlves kaks kodu – 
vanematekodu Nõmmel, täpse-
malt Kivimäel Olevi tänaval, ja 
maa- ehk vanaema kodu Tamm-
neemes Hallikivi kalurikohas. 
Seal elasid mu emapoolne vana-
ema Miili Klaus, kohaliku kee-
lepruugi järgi Hallikivi Miili, ja 
mu onu Alfred ehk Hallikivi Al-
bert. Onu Alfred käis minu jaoks 
mäletamatutest aegadest merel 
kalal nagu suur osa teisigi kü-
lamehi. Need olid merimehed, 
nagu kohapeal öeldi.

Vanaema maja asus küla 
keskosas, mererannast vast 
30–40 m kaugusel. Majas 
oli üks suur tuba ja ruumikas 
köök, muidugi ka esik ja kõi-
ge selle kohal pööning ehk 
lakk. Igapäevaelu keskuseks 
oli köök, kus lisaks söögitege-
misele ja söömisele parandati 
võrke ja võeti vastu külali-
si, aga ka magati ühes vanas 
puitvoodis ja pea sama vanal 
sohval. Köögist, pliidi kohalt 
avanes leivaahju suu, ahi ise 
oli toas. 

Kodune leivategu
Vast korra nädalas (või veidi 
pikema aja takka) pani vana-
ema kolmejalgsesse leivaast-
jasse taigna kerkima, sõtkus 
selle läbi ja tegi pätsideks. Onu 
Alfred küttis selle ajaga ahju 
kuumaks, selleks kulus tava-
liselt üks jäme haokubu. Kui 
hõõguvad söed veel ahjus olid, 
tehti paistekook. Selleks lao-
tati ümmargusele praepannile 
õhuke leivataigna kiht, vast 
sentimeetripaksune või veidi 
õhem. Pann tolle koogiga pan-
di 45° kaldega ahjusuule seis-
ma, kuni kook küpses. Seda 
kooki murti, mitte ei lõigatud 
ja sellest sai igaüks esimesed 
palad uuest leivateost.

Seejärel tõmmati pool-
kustunud söed ahjust välja ja 

Mõned mälupildid Tammneemest

Helma Truumure (neiuna 
Keskküla) elas koos oma 
isa Kalle ja ema Helenega 
Holmi talus.

Neid oli neli õde, kellest kolm 
on ammu läinud igavikuteele. 
Ema suri, kui Helma oli 5-aas-
tane. Teda aitasid kasvatada 
tädi Liisa (isa õde) ja vanaema, 
kes suri 1940. aastal. 

Koolis hakkas Helma käi-
ma 1937. aastal 9-aastaselt. 
Kool asus Randvere külas kiri-
ku lähedal, kodust umbes 5 km 
kaugusel. 

Sinna tuli minna ja koju 
tulla jalgsi igasuguse ilmaga. 
Väga halva ilma puhul sai ööbi-

Helma Truumure meenutusi
da sugulaste juures Randveres.

Koolimajas oli suur ruum, 
kus kahe klassiruumi vahel oli 
vahesein. Kummaski õppisid 
kolme klassi õpilased. Kooli-
maja suurt ruumi kasutati pi-
dude ajal ka tantsusaalina.

Kooliaeg kestis 6 aastat. 
Kooliraamatud tuli endale ise 
otsida. Helma sai “Huvitaja” 
raamatu, mis oli “Aabitsa“ 
eest, Soo Evaldi käest.

Helma isa oli kalamees. Ka 
Helma käis koos isaga merel. 
Talvel käidi noodal. Kalasaak 
viidi hobusega Tallinna turule 
müügiks. Tehti ka suitsutatud 
kala ja viidi linna. Onu peres 
oli hobune ja koos käidi turul 

kala müümas. Suvisel ajal tehti 
heina. Kuna nende peres loomi 
ei olnud, siis müüdi hein ära ja 
viidi isegi linna müügiks. Kui 
Helma väike oli, tahtis tema ka 
linna kaasa minna. Talle meel-
dis Estonia teatrimajas riiete-
pood, mida ta tahtis vaadata. 
Ta ei julenud öösel magadagi, 
sest kartis, et kui ta hommikul 
magab, siis teda ei võeta kaasa. 

Kord eksis väike Helma 
turul ära ega osanud oma pere 
juurde tagasi minna. Üks turu-
line oli teda näinud vankri juu-
res ja viis lapse sinna tagasi.

Talvine töö oli võrkude pa-
randamine. Külas korraldati ka 
võrguparandamise talguid.

Kui algas sõda, pidid pal-
jud noored mehed sõtta mine-
ma ja nii mõnedki ei tulnud 
sealt enam eluga tagasi.

Helma käis 1947/48. õppe-
aastal maanoorte koolis 7. klas-
sis. See asus Randvere patarei 
majas. Seal õppisid teiste lähi-
ümbruse külade nooremad ini-
mesed. Õppetöö toimus õhtuti.

Kui Tammneemes moo-
dustati kolhoos Randlane, siis 
saadeti Helma 1949. aastal 
Pärnusse raamatupidamise 
kursustele. Seal tutvus ta oma 
tulevase mehega ja läks elama 
Saaremaale.

Üles kirjutanud 
Anne Scheer

Tammneeme küla 
520. aastapäeva 

tähistamine 
koos jaanipäevaga

24. juunil kell 17 
küla ajaloolisel sadamaalal 

Täpsem info 17. juuni Viimsi Teatajas

ahjupõrandale pandi küpse-
ma leivad. Iga leiva alla läks 
tükk ajalehepaberit, et leib alt 
tuhaseks ei saaks. Paber kip-
pus muidugi leivapõhja külge 
kinni kõrbema ja seda tuli sealt 
lahti harutada.

Too koduküpsetatud leib 
seisis pikalt värske, hoopis 
pikemalt kui poeleib. Kodu-
leivaga oli seotud ka üks salat-
rikk — kui värskeltküpsetatud 
leiba koerale andsid, tuli selle-
le öelda, et “Eile tehti!”. Värs-
ke leiva söömisest pidi koer 
oma lõhnatundmise võime ära 
kaotama. Kui aga lihtsameel-
sele loomale ütlesid, et see 
nii värske ei olegi, ei pidanud 
seda juhtuma.

Pritsaal – külaelu keskus
Aga leib leivaks. Otse vana-
ema maja merepoolse köögi-
akna all oli vast 1949. aastast 
alates pritsaal — okastraataia-
ga piiratud ala, kuhu randusid 
paadid, kus olid püsti võrguna-
gid ja mis oli pikki aegu küla-
elu keskuseks. Pritsaal tekkis 
koos kohaliku kolhoosi Rand-
lane asutamisega ja selleks 
võeti ära mu vanaema ja meie 
naabrite mereäärsed maad. 
Mäletan, kuidas vanaema nut-
tis – pritsaali alla läks meie 
kartulimaa, kus kasvasid head 

muredad söögikartulid. Mui-
dugi võeti koos kolhoositege-
misega kõigilt ära ka heina- ja 
metsamaid, sest kolhoosnikul 
võis teadupärast maad olla 
vaid 0,6 hektarit.

Kuid mingem tagasi prit-
saali. Seal olid koos kogu 
küla, aga ka mõnede Randvere 
meeste paadid. Minu mäles-
tuste algaegadel oli kasutusel 
nii sõude-, purje- kui ka moo-
torpaate. Ühe paadiga käidi 
merel tavaliselt kahe mehega, 
erandiks oli kolmene paat-
kond, kuu kuulusid onu Alfred 
ja vanaonu Heinrich Eduard 
Piilpärk (vanaema vend) ning 
veel üks sugulane – Eduard 
Rumberg. 

Tammneemes tunti kahte 
viimast meest veidi teiste ni-
mede all. Vanaonu Heinrich 
Eduard oli Hendri ehk Halliki-
vi Üülu – miks tast Üülu sai, ei 
tea. Eduard Rumberg, kes elas 
Lepiku talus, oli Lepiku Eedi 
või Rumbergi Eedi.

Võrgupüügil
Suviti olin ma nende meeste-
ga koos üsna sage merelkäija. 
Sõjajärgsel ajal püüti võrku-
dega kilu, räimi ja lesta ehk 
kammeljat, harvemini pandi 
merre põhjaõngi tursapüügiks. 
Võrgul käidi Muuga lahel, 

sest sealset tänapäevast sa-
damat muidugi veel ei olnud. 
Tursapüük käis Karbimadalal, 
mida minu mäletamist mööda 
Tammneemes Hulkmadalaks 
nimetati. Seal on mitmeid eral-
di liivapanku, neist kõrgeim 
ulatub vaid 1,8 m sügavusele 
veepinnast, kuigi ümbritseva 
mere sügavus on kuni 85 m.

Võrgupüügi aegadel käidi 
merel kaks korda päevas. Õh-
tupoolikul kella 16–17 paiku 
viidi võrgud merre. Sellele 
eelnes võrkude kivistamine – 
võrgu allservas olevaisse nöö-
rilenkidesse pandi kivid, mis 
võrguserva merepõhjas hoid-
sid. Kammelja (Tammneemes 
öeldi kammila) võrgul olid ki-
vid umbes tikutoosisuurused, 

kilu- ja räimevõrgul tublisti 
suuremad. Osal peredel olid 
kammeljavõrkude kivid asen-
datud tsingitud raudtraadist 
võrkudega – neid võrgu alt 
ära ei võetud ja kivistamine jäi 
muidugi ära.

Ööseks jäid võrgud mer-
re ja neid mindi välja tooma 
hommikul kella viie paiku. 
Mina sel ajal tavaliselt maga-
sin, kui ärkasin, tulid merime-
hed juba merelt koos võrkudes 
olevate kaladega. Selleks ajaks 
läksid pritsaali meestele vastu 
naised, kellel muidugi naine 
oli. Algas võrkude päästmine 
– kilu- ja räimevõrkude puhul 
raputati võrku kahest servast 
hoides tugevasti, nii et kalad 
maha pudeneksid. Kammelja-

võrku päästeti võrku lapates ja 
kalu ükshaaval võrgusilmadest 
välja harutades. Kivid võeti 
vast enne päästmist võrkudel 
ära, peale päästmist aga ripu-
tati võrgud nagidele kuivama. 
Kammeljavõrgu nagid olid 
umbes 1,7 m kõrgusele pos-
tidele toetatud horisontaalsed 
latid, milliste ülaserva olid löö-
dud ilma peata naelad. Need 
ulatusid latist pikalt välja ja 
nende taha võrgud riputatigi. 
Kilu- ja räimevõrgu nagid olid 
keerulisema konstruktsiooniga 
– nende postide kõrgus oli vast 
6–7 m ja postide ülaotsas olid 
plokirattad, millest nöör üle 
käis. Naeltega horisontaallatte 
sai nende plokkide ja nööride 
abil koos märgade võrkudega 
üles tõmmata ja kuivanult alla 
lasta.

Paadid ja võrgud olid kalu-
ripere toitjad, neist ei tohtinud 
ilma jääda. Minu vanaisa Kal-
le, keda ma iial ei näinud, läks 
1905. aasta mihklipäeval (29. 
septembril) koos paari mehega 
tormisest merest võrke välja 
tooma. Paat läks ümber Kivi-
kari juures Pällu ja Lutika ta-
lude lähistel ning kaks meest 
uppusid. Kalle tõid lained kal-
dale kummuli purjepaadi all, 
ta jäi raskelt kopsupõletikku ja 
suri sama aasta 20. novembril. 
Leseks jäänud vanaema Miilil 
tuli läbi viie riigikorra üksinda 
üles kasvatada isa kaotamise 
ajal 3-aastane Alfred ja vaid 
2-aastane Hilda-Maria. Viima-
sest sai meie loo alul nimeta-
tud sõja-aastal minu ema.

Mati Õun
tavapensionär

p Pooliku paadi vedu 
arvatavasti 1952. aastal.

t Üks paljudest Tammneeme 
lummavatest vaadetest. 
Foto Kaarel Zilmer

q Võrgud olid kaluripere 
toitjad. Fotod Rannarahva 
Muuseumi arhiivist
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Püünsi Kool võttis Tal-
linna Loomaaias elava 
harjasvöölase Heinrichi 
oma hoolealuseks.

Püünsi Koolis on traditsiooniks 
saanud, et isadepäeva perepäe-
va heategevuslikus kohvikus 
kogutakse raha ühe hea ees-
märgi nimel. Eelmisel aastal 
otsustati, et seekordne toetuse 
saaja on Tallinna Loomaaed. 
Laste ja loodusõpetuse õpetaja 
abil valiti välja uus pisike sõber 
– pruun-harjasvöölane.  

Vöölased on ainsad täna-
päeva imetajad, kelle selga 
katavad luukilbised. Pruun-har-
jasvöölase seljakilbis – kara-
paks koosneb 18 kilbisest, mil-
lest 7–8 on liikuvad. Väga hästi 
arenenud haistmise ja kuulmi-
sega vöölased peituvad ohu 
korral urgu, kaevuvad maasse 
või peidavad käpad kõhu alla ja 
suruvad end maapinna ligi. 

Maikuu teisel nädalal käis 
seltskond püünsikaid looma-
aias külas. Kuna Tallinna Loo-
maias elutseb harjasvöölasi 

Astri maja talgud
30. aprillil, kenal kevadisel laupäeval, kogunes 
Astri lasteaia õule suur hulk emasid-isasid ja 
lapsi, kõik varustatud tööriistadega. 

Esimesed talgud toimusid 
Astris juba talvel, kui vane-
mad tulid pärast tööpäeva 
lõppu lasteaeda lastele järe-
le, kaasas lumelabidad, et ra-
jada õuele kelgumägi. Isade-
emade jõu ja ettevõtlikkuse 
ning ilmataadi lumelahkuse

tulemusena kerkiski õuele suur mägi, mida lapsed aga-
ralt terve talve kasutasid. Kevade saabudes pakkusid 
lapsevanemad taas oma abi, et aed kevadkorda teha. 

30. aprillil, kenal kevadisel laupäeval koguneski Astri 
lasteaia õule suur hulk emasid-isasid ja lapsi, kõik varus-
tatud tööriistadega – rehade, labidate, oksakääridega. Paar 
peret veeretasid õuele aiakärud ja usin toimetamine läks 
lahti. 

Isad asusid kõige keerukama töö kallale – oli tarvis 
istutada ja kokku põimida energiapajudest onn. Aeg-ajalt 
käidi internetist abi otsimas, aga ühise nuputamise ja arut-
luse käigus edenes töö kiiresti ja ladusalt. 

Emad võtsid oma hoolde lillepeenrad ja puud-põõsad. 
Kõik põõsad said uue silutud välimuse ja lillepeenrad lop-
sakat täiendust kaasatoodud taimedest. Isade abil kaevati 
ka pisike aedvilja- ja maitsetaimede peenar, kuhu hiljem 
lapsed koos õpetajatega seemneid külvata saaksid. Tänu 
juhtkonnale, kes muretses meile koormatäie liiva ja mul-
da, said peenrad värske mulla ja liivakastid uue sisu. 

Kõige suurema töö tegid ära aga lapsed: kunagisest 
kiviktaimlast sai kivid ükshaaval välja veeretatud ja neist 
valmis õuele ilus maagiline kiviring. 

Lõpuks joodi ühiselt kuuma kohvi ja teed, söödi kring-
lit ja nauditi oma kätetööd. Aed sai tõeliselt kodune ja 
armas – liivakastides kuhjus ilus kollane liiv, mis lausa 
kutsus liivalosse ehitama, mängumaja ümbrus, mis varem 
kippus mudaseks minema, oli samuti mõnusa liivase pin-
na saanud, kiviringi olid vallutanud kilkavad lapsed, lille-
peenrad nägid välja rahulikud ja kodused oma puhkevate 
nartsisside ja tulpidega, energiapajudest onn kutsus sisse 
pugema ja sellele kutsele ei suutnud vastu panna ka täis-
kasvanud. 

Aitäh kõigile abilistele, et aitasite meie õue nii armsaks 
muuta!

Jana Rebane
Astri maja õpetaja

Astri lasteaed käis 
esinemas
Emadepäeva eel kutsusid Väikes Päkese päeva-
hoiu õpetajad Astri lasteaia lapsi esinema. 

Väikese Päikese põnnid on 
ise alles nii pisikesed, et 
neist endist veel suuri esi-
nejaid pole. Siis tuligi nen-
de õpetajatel mõte, et meie 
“suured” lapsed võiksid teha 
pisikese kontserdi põnnidele 
ja nende emmedele-issidele.

Kokkulepitud õhtupoolikul jõudsimegi lastevanemate 
abiga Väikese Päikese õuele. Meid kutsuti lahkelt sisse ja 
tegime mängutoas mängides aega parajaks. Vaatamata sel-
lele, et meie esinemist ootavad lapsed olid alles alla kahe-
aastased, ei võõrastanud nad meie 20-liikmelist seltskonda 
sugugi. Õige pea vabanes saal ja kontsert võis alata. Meie 
eeskavas olid mitmed laulud ja luuletused, mida lapsed 
õppisid oma emadepäeva peoks ja teatrifestivaliks “Kar-
summ”. Saal oli vaatajatest-kuulajatest tulvil. Vaatama-
ta sellele, et pooled pealtvaatajatest olid õige tillukesed, 
suutsid nad suure huviga täielikus vaikuses suud-silmad 
pärani kuulata ja meie esinemist vaadata. 

Tänuks esinemise eest kingiti meile väga vahva laste 
omatehtud maal ja suur kotitäis komme. 

Lahkusime Väikesest Päikesest väga heade emotsioo-
nide ja mõnusa tundega, et meil on nüüd juures veel ühed 
head ja armsad sõbrad.

Jana Rebane
Astri lasteaia õpetaja

19. mai õhtul oli Randve-
re lasteaia hoov sagimist 
täis. Valmistuti õppeaasta 
lõpuürituseks – maastiku-
mänguks peredega “Metsa 
sees ja mere ääres 2011“.

Randvere majal on tore tradit-
sioon võtta lõbusas perepäeva 
vormis kokku õppeaasta tee-
ma. Seekord saatis metsast 
välja kalpsanud jänkuemand 
lapsed koos vanemate ja õpe-
tajatega matkarajale, et uuri-
da, kas vajalikud tarkuseterad 
metsast ja merest on kõik ilu-
sasti ära õpitud. 

Kolm nooremat rühma 
suundusid mereäärsele õppe-
rajale matkates, kolm vanemat 
rühma aga Tädu metsarajale 
jalgratastega. Kontrollpunkti-
des ootasid lapsi ja vanemaid 
ees ülesanded, mis vajasid nii 
teadmisi õpitust kui ka kodu-
koha ajaloo tundmist. Lasteaia 
hoovis ootas ees kõiki veel üks 
ülesanne – puuliikide määra-
mine, mis näitas paljudele, et 
õppida on ikka veel vaja. Aga 
õppida on ju tore! 

Kontrollpunktides lahen-
datud ülesannete vastused 
kontrollitud, oli rõõmu, et pal-
ju oli õigeid vastuseid. Seega, 
kõik olid tublid ja said auhin-
naks aasta teemaga magnet-
märgi. Jänkuemandale meeldis 
väga ka lasteaia mänguhoov, 
kuhu oli juurde tekkinud kuus 
toredat pajuonni ja lastele uusi 
sportlikku tegevust toetavaid 
mänguvahendeid, nagu jalg-
palliväravad, korvpallirõngas, 
uued kiiged ja batuut. Tubli 
töö eest lasteaia arengule kaa-
saaitamisel andis Jänkuemand 

Rõõmsad õppeaasta kokku-
võtted Viimsi Lasteaedades

paljudele vanematele üle laste-
aia tänukirja. 

Perepäevale lisasid lusti 
Randvere lauluringi ja tantsu-
ringide laste esinemine ning 
ühised liikumismängud. Pärast 
aktiivset liikumist värskes õhus 
läheb igal väiksel ja suurel kõht 
tühjaks. Nii lõppes tore pere-
päev piknikuga, kus isad grilli-
sid vorstikesi, emad olid küpse-
tanud maitsvaid kooke, lasteaia 
poolt värsket “jänestetoitu” ka 
ja kõigi kõhud said täis. 

23. mai õhtul kogunes aga 
Pargi lasteaia maja pere saali, et 
osa saada teatrielamusest. Par-
gi õppeaasta teema “Tipa-tapa 
targemaks koos tarkuseterade 
aabitsaga” ootas vaatamist. 

Pargi majas õppisid sel aas-
tal kaks kolmeaastaste rühma, 
nelja-viieaastased ja viie-kuue-
aastased lapsed. Seega enamus 
tegi oma esimesi samme tarku-
seterade kogumisel. Selle aasta 
rühmade näidendid kandsid 
endas kõik mingit rahvatarku-
sest tulenevat mõttetera. Oleme 
juba teist aastat lastega õppinud 
väärtusi tundma ja mõtestama 
vanasõnade kaudu. Nüüd oli 
tore vaadata, kuidas õpetajad 
selle loominguks kirjutasid ja 
lapsed mängu kaudu nähtavaks 
tegid. Saialille rühma töökad 
sipelgad tegid kõigile mõisteta-

vaks, mida tähendab “kel janu, 
sel jalad”. Meelespea rühma 
lapsed esitasid toreda näidendi 
teemal “Targaks ei sünnita, tar-
gaks õpitakse”. Võilille rühm 
õpetas meile kõigile, et “võõrsil 
on tore, aga kodus ikka kõige 
parem”. Ja väikesed Sinilille 
rühma lapsed näitasid meile 
kätte toreda teadmise, et “igas 
halvas on ka midagi head, tuleb 
ainult see üles otsida“.  

Õppeaasta oli toimekas – 
targemaks said nii väikesed kui 
ka suured. Tore on, et “tarkuse-
terade aabits” ei ole veel lõpuni 
loetud ja pärast kosutavat õues-
õppe perioodi ning suvepuh-
kust saame jälle koos tarkusi 
koguma hakata.

Reeli Simanson 
Viimsi Lasteaiad Randvere ja 

Pargi majade õppejuht

Püünsi Kool hakkas harjasvöölase vaderiks

kümmekond, siis said meie 
lapsed kõikide loomakestega 
tutvuda ja endale hoolealuse 
valida. Valituks osutus triki-
mees, kes pärit Saksamaalt, ni-
mega Heinrich. Õpilased arva-
sid, et tema iseloom – natuke 
uudishimulik, ulakas ja isegi 
tujukas – on just samasugune 
nagu meie lapsed. Pruun-har-
jasvöölase talitaja rääkis meile 
palju vahvaid lugusid harjas-

vöölaste elust ja tegemistest. 
Lapsed said oma kõikidele 
küsimustele vastused. Samuti 

said kõik soovijad Heinrichiga 
võidu joosta ja teda sülle võtta. 
Ega see süllevõtmine nii lihtne 
olnudki, sest ülikiirel ja tegu-
sal Heinrichil oli samuti uu-
distamist ja tegemist küllaga. 
Algul aeglasena ja uimasena 
tundunud loomake oli tegeli-
kult ülikiire ja asjalik. 

Enne lahkumist jõudsime 
heita veel pilgu elevantidele ja 
jõehobustele, nemad on meie 
harjasvöölase naabrid. Ilm oli 
kevadiselt päikseline ja nii 
lapsed kui ka õpetajad said sel-
lest käigust palju positiivseid 
emotsioone. 

Meie koostöö loomaaiaga 
jätkub. Sügisest hakkame kind-
lasti korraldama õppekäike ja 
ekskursioone Tallina Loomaae-
da. Samuti lubasime olla abiks, 
kui loomaaial peaks pisikesi 
abilisi vaja minema. 

Kui loomaaeda satute, siis 
otsige Heinrich üles ja veendu-
ge ise, et tegemist on ülivahva 
tegelasega!

Gea Radik
huvijuht

Püünsi Kooli õpilased oma uue sõbra – harjasvöölasega. 

Harjasvöölane.

Perepäev lõppes piknikuga.

Õppeaasta oli toimekas, lapsed said tublisti targemaks. 

Talgulised. 

Esineb Astri lasteaed.   
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Mullu avas Viimsi Suve-
teater oma esimese hoo-
aja Astrid Lindgreni kuul-
sa “Hulkur Rasmusega”. 
Möödunud neljapäeval 
astus vallamajast läbi la-
vastaja ja näitleja Andres 
Dvinjaninov, kes vastas 
lahkesti ka paarile Viimsi 
Teataja küsimusele.

Millega suveteater tänavu 
viimsilasi rõõmustab?

Viimsi Suveteater märkas 
juba möödund suvel, et Viimsi 
on väga noor vald, et siin on 
palju lapsi ja peresid. Seetõt-
tu otsustasime ka tänavu su-
veaega sisustada lastepärase 
materjaliga. Tükiks on “Limpa 
ja mereröövlid”, selle autor on 
Andrus Kivirähk, dramatisee-
rija ja lavastaja Andres Dvin-
janinov, laulusõnad kirjutas 
Urmas Lennuk, helilooja on 
Tauno Aints. Lavastust hak-
kame mängima Viimsi Ran-
narahva Muuseumi õuel, seal, 
kus on laev Püüton, augusti 
mõnusatel suveõhtutel ja päe-
vadel 22.–28. augustini, kokku 
seitsmel korral.

Paluks üks lihtne selgitus – 
miks just selline valik?

Viimsi Suveteater toob lavale 
“Limpa ja mereröövlid”

Kivirähki tekst on lihtsalt 
niivõrd vaimukas.

Keda näitlejatest võib laval 
näha?

Laval on kindlasti Andres 
Dvinjaninov, kes mängib isa 
ja padjameest, Eesti Nuku- ja 
Noorsooteatri näitlejad Taavi 
Tõnisson, Andres Roosileht, 

Lee Trei, Ingrid Isotamm ja 
Tiina Tõnis, aga ka Laura Pe-
terson... See pole veel täielik 
nimekiri.

Viimsilased reisivad suvel ka 
ringi. Mida Emajõe Suvetea-
ter Tartus pakub?

Emajõe Suveteatris on viiel 
õhtul kavas mullusuvine “Põr-

gupõhja uus Vanapagan”. Aga 
tuleb ka uus näitemäng nimega 
“Dracula”, mille kirjutas Mart 
Kivastik, ning väike lastelavas-
tus “Toomkiriku müürivaim 
Volk ja keelatud vili”. Kõiki 
neid kolme mängime Toomki-
riku varemetes.

Küsis 
Jüri Leesment

Andres Dvinjaninov möödunud suvel “Hulkur Rasmuse“ etenduse eel. 

Rakvere Teatri suvine 
vabaõhulavastus “Noor 
Eesti“ toob 10. juunist 10. 
juulini Rakvere Rahvaae-
da vaatemängu meie kul-
tuuri suurkujudest nende 
teekonna alguses. 

Teatri taga asuva ajaloolise 
mõisapargi tiikide ja põlispuu-
de vahel saavad kokku Marie 
Under ja mehed tema ümbert – 
Tuglas, Visnapuu, Gailit, Laik-
maa, Semper, Adson. Neis 
pulbitseb elujanu, erootika ja 
uljas jõud. 

Eesti Vabariigi sünnini 
jääb loo toimumise ajal pool 
aastat. Iseseisvus on õhus, aga 
see on julguse ja otsustamise 
küsimus, kas teha või mitte, 
kas võtta see risk või mitte, 
kas minna lõpuni või mitte. 
Suvisesse järveäärsesse tallu 

Rakvere mõisapark võõrustab noort Eestit

kogunenud inimeste jaoks on 
nii nende kui ka Eesti elu muu-
tuste keerises. 

Lavastaja Jaanus Rohu-
maa: “Ma usun, et sellest tuleb 
rõõmus, värviline ja müstiline 
etendus – me näitame laval, 

kuidas looming sünnib. Mind 
huvitab, kuhu me oleme jõud-
nud kahekümne aasta jooksul, 
mil me vabad oleme olnud – 
loojatena, kunstnikena tänases 
ühiskonnas, kus muu elu on 
väga praktiliseks muutunud.”

Jaanus Rohumaa kaasas 
töögruppi teatri jaoks uued 
tulijad – disaineri, moeloo-
ja, kaks arhitekti, muusiku ja 
kolm noort autorit, kes loovad 
mõisaparki suviselt sumeda 
ja ajatu Eesti maailma. Kuna 
etendused algavad kell 21, on 
vaatemängus oluline osa val-
guskujundusel. 

Mängivad Ülle Lichtfeldt, 
Hannes Kaljujärv (Vanemui-
ne), Velvo Väli, Erni Kask, 
Lauri Kaldoja, Maarika Mesi-
puu, Mait Joorits, Peeter Räs-
tas, Tarvo Sõmer ja Eduard 
Salmistu. 

Etendused Rakvere Rah-
vaaias 10. juunil kell 21.30, 
11. juunist 10. juulini algusega 
kell 21. Kava ja info kodulehel 
rakvereteater.ee.

Rakvere Teater

Raamat Pranglist 
20. mail esitleti Prangli rahvamajas Harjumaa 
Muuseumi trükist “Harjumaa Uurimusi 8. Prangli 
kogumik“, milles tutvustatakse muuseumi kol-
me aasta välitööde tulemusi ja ka teiste Prangli-
uurijate töid.

“See raamat on kokkuvõte kolme aasta suvest ja muuseu-
mi välitöödest,” ütles Harjumaa Muuseumi direktor Riine 
Kallas raamatu esitlusel. Lisaks muuseumi inimestele osa-
les välitöödel ka Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli rah-
vast. “Raamat pole ainuüksi välitöid tutvustav kogumik,” 
sõnas Harjumaa Muuseumi pedagoog Liisa Põld, “selles 
on ka uurimusi, mis said inspiratsiooni välitöödest nagu 
näiteks Prangli perekonnanimede uurimine.”

Enne Gustav Vilbastet, kes tuli esmakordselt saarega 
tutvuma 1909. aastal, polnud Pranglit põhjalikult uuritud. 
Vilbaste käis hiljem veel saarel rannataimi kogumas ja ko-
halikku murret uurimas. 

Eesti Keele Instituudi murdeuurija Piret Norvik kõ-
neles Prangli omapärasest murrakust. Prangli murrak on 
tema sõnul kõige vanapärasem ning ta jätkab tööd, uuri-
des, mis on prangli murrakul ühist soome keelega ning 
millised on soome keele mõjud sellele. 

Rannarahva Muuseumi arendusjuhi Alar Miku huviob-
jektiks olid saare hülgekütid. “Neist on mu kodus palju 
räägitud,” põhjendas ta oma huvi. 

Prangli Põhikooli direktor Tiina Piirisaar kirjutas Prang-
li eluolust eelmisel sajandil ning heidab pilgu ka saare või-
malikku tulevikku. Kunagi tihedalt asustatud saare elanike 
arv kahaneb. 1979. aastal õppis koolis 26 last, mullu sügisel 
läks kooli vaid 10 õpilast. Kuni püsib kool, seni püsib ka 
saare asustus, oli Tiina Piirisaare uurimuse tõdemus. 

76 leheküljele on mahtunud palju huvitavat infot saare 
kohta, lisatud on fotosid minevikust ja tänapäevast. 

VT

Prangli esimene 
suveniiripood
Pereettevõte Prangli Puukoda OÜ avas mais Jaagu-
Uuetoa talus saare esimese suveniiripoe. 

Pood asub saart läbiva peatee ääres ümberehitatud vanas 
saunas. Müügil on kohapeal valmistatud puidust suveniire 
ja käsitööd – põletatud Prangli saare vaateid, võtmehoid-
jaid, punutud toole jm. Maksta saab nii sularahas kui ka 
kaardiga. 

Jaagu-Uuetoal elavad ka Prangli saare ainsad hobused. 
Kohapeal on võimalik ratsutada. 

Terje Lilleoks

“Noor-Eesti“ mängukoha makett.

Palju õnne!
REGISTREERITUD SÜNNID SEISUGA 30.05.2011

Tere tulemast!
l Triin ja Lauri Hussaril sündis 22. aprillil tütar Anette.

l Ave Vohul ja Mart Metsisel sündis 6. mail tütar Alma.

l Kelly Leppikul ja Aulis Ehasalul sündis 9. mail tütar Kätlin.

l Triin Jäägeril ja Andres Kraavil sündis 12. mail tütar Minda 
Eliise.

l Lilian ja Olav Puksonil sündis 14. mail tütar Johanna.

l Irina Bergil ja Raul Aljasel sündis 16. mail tütar Gerda.

l Anu Uibol ja Mati Värvil sündis 20. mail tütar Mimi.

l Svea ja Raul Raudsepal sündis 20. mail tütar Marlene-Mai.
l Annika Hallikmäel ja Aare Onnal sündis 26. mail poeg 
Oliver Erik.

l Benita Mändveer ........ 95
l Jevdokia Markova ....... 92
l Zinaida Soboleva ......... 91
l Leida Tsertova ............. 90
l Zinaida Einer ................ 85
l Evalda Nittim ............... 85
l Elmar Sillakivi .............. 80
l Lilia Reinkort ............... 80
l Helga-Armilde Villup .. 80
l Ants Haabu ................... 75
l Neeme Kaljuste ........... 75
l Rein Saat ...................... 75

l Heino Veldi ................... 75
l Viivi Kurepõld .............. 75
l Karl Ilves ....................... 70
l Erni Nõmm ................... 70
l Anatoly Bozhenko ....... 70
l Henno Ojangu .............. 70
l Ants Mägiveer ............. 70
l Enn Palmsaar ............... 70
l Malle Kauna ................. 70
l Galina Salja .................. 70
l Eda Rõuk ....................... 70

JUUNIKUU TÄHTPÄEVALISED

Pühendust kirjutab Harjumaa Muuseumi direktor Riine Kallas. 

Prangli suveniiripood. 
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Viimsi valla kultuurikalender
3.–26. juuni

Püsiekspositsioon “Eesti sõja-
ajalugu muinasajast tänapäevani“
Eesti Rahvusraamatukogu ja 
riigikogu koostöös valminud 
näitus “Iseseisvust taastamas“ 
tutvustab Eesti Vabariigi 
iseseisvuse taastamise lugu 
(1986–1991) sõnas ja pildis. 
Kuni 31. august
Avatud K–L k 11–18. 
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Ekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, muuhulgas näitused 
kalapüügivahenditest, hülge-
küttimisest, Kirovi kalurikol-
hoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud 
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas nelja-
päev on piletivaba päev! 
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks 
avatud K–P k 12–17, L k 10–18 
ja P k 12–18
Ürituste korraldamise soovi 
korral palume võtta ühendust 
telefonil 606 6941 või 51 002 81
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli käsitööringi naiste 
talviste tööde näitus
Prangli Rahvamajas

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

Püsinäitus “Naissaare 
militaarlugu“
Muuseum avatud 24h
Naissaare Muuseumis

Fotokursuse III lennu 
lõpetajate näitus
Viimsi Huvikeskuse aatrium

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi vallamajas
Viimsi Raamatukogus

Kunstiringi tööde näitus
Viimsi Kooli raamatukogus

Peeter Sinki näitus 
“Marjele mõeldes ” 
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 20. juuni
Näitus “Hinge Jürgensoni 
loodusmaalid“

E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses

Kuni 30. juuni
Mare Vinti näitus “Mineviku 
linnad”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 5. juuni 
Näitus “Röövpüüdjad“ 
Kalapüügi valupunkte puudutav 
keskkonnahariduslik näitus on 
valminud koostöös Keskkonna-
inspektsiooniga, koostamist on 
rahastanud Keskkonnainves-
teeringute Keskus
Rannarahva Muuseumis

Kuni 24. juuli 
Eesti Loodusmuuseumi foto-
näitus “Eesti kalad“ 
Loodusfotograaf Tiit Hundi 
fotod Eestis elavatest kaladest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. juuni 
Raamatunäitus “Kolime õue“
Lastele “Õues on vahva!“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. juuni
Fotonäitus “Norra rannarahva 
lood“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. juuni
Raamatunäitus “Maikuu uued 
raamatud“
Prangli Raamatukogus

3. juuni k 12
Kontsert – esineb Norra 
segakoor Viimsi sõprusvallast 
Ski – Langus Veldig Blande-
de Kor
Viimsi Päevakeskuses
k 19
Norra segakoori ja Viimsi 
Huvikeskuse ViiKerKoori ühis-
kontsert
Sissepääs tasuta!
Info: marje@viimsivv.ee, 
tel 606 6866
Viimsi Huvikeskuses

3. juuni k 17–19
Linnalooduse näituse 
“Ma pole külaline, ma elan 
siin“ avamine
Näitus jääb avatuks 
4. septembrini, E–P k 10–18
RMK Viimsi Looduskeskuses

4. juuni k 10
Viimsi Rattaretk 2011
Registreerimine ja info: 
marje@viimsivv.ee, tel 606 6866
tiia@viimsivald.ee, tel 609 0980
Start ja finiš Viimsi mõisa pargis

4. juuni k 10–14
Roigasaia päev 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

4. juuni k 11–14
Soosepa lastepäev ja laat
Liikluskoolitus lastele, rattaralli, 
minijooks jm
Lasteaia Väike Päike õuel

4. juuni k 21
Sada ja seened
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

4.–5. juuni
Harmoonikumi Ilupäevad

Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

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

5. juuni k 11 
Kontsert-jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Muusika perekoor Ausmaa
Viimsi Vabakoguduse kirikus

5. juuni k 12
Hooaja lõpetamine
Kontsert – esinevad Randvere 
Päevakeskuse huviringid
Esmakordselt laval Randvere 
Pasunakoor!
Õnnitleme sünnipäevalapsi
Randvere Päevakeskuses

5. juuni k 13 
Kalmistupüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

5. juuni k 14.30  
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

6. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

6.–10. juuni
Linnalaager 7–9-aastastele 
Viimsi Noortekeskuses

7. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

8. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

8.–30. juuni
Viimsi Õpilasmaleva I vahetus
Viimsi vallas

8. juuni k 19–21 
Filter temposõidu karikasarja 
II etapp jalgratturite maan-
teesõidus 
Marsruut: Randvere tee – 
Lubja tee – Leppneeme tee
Korraldaja: Aerobike Cycling 
Agency
Start ja finiš Haabneemes 
Viimsi Kooli Karulaugu õppe-
hoone ees 

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

9. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

9.–11. juuni k 10–20
Viimsi Kaubanduskeskuse 
“Hinnapidu“
Randvere tee 6 parklas

10. juuni k 11–15
Lahtiste uste päev!
Kõigil on võimalus joonistada, 
maalida ja voolida
Viimsi Kunstikoolis

11. juuni k 10–14
Roigasaia päev 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

11. juuni k 11 
Kiriku koristustalgud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. ja 12. juuni k 12–23
Festival “Bändide Kokkutulek“
Osaleb 20 bändi
Atraktsioonid lastele, paadisõit, 
grilltelgid ja terrassid
Tasuta sissepääsuga muusika-
festival, perepidu
Viimsi Peokeskuse ees

11. juuni k 21
Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

12. juuni k 11 
Nelipüha jumalateenistus 
armulauaga
Leeripüha
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. juuni k 11 
Nelipüha jumalateenistus 
leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

12. juuni k. 14.30 
Nelipüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

13.–17. juuni
Linnalaager 10–12-aastastele 
Viimsi Noortekeskuses
Linnalaager 7–12-aastastele 
Randvere Noortekeskuses

14. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

15. juuni – 17. juuli
Näitus “Loodusjõud maamaja 
sees ja ümber“
Rannarahva Muuseumis

15. juuni k 16.00–18.30
Mõttetalgute seminar 
“Quo vadis Viimsi kultuurielu?“
Info ja registreerimine: 
ott.kask@viimsivv.ee 8. juunini
Rannarahva Muuseumi 
pööningusaalis

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

16. juuni – 30. oktoober
Näitus “Spirdivedajad ja 
smugeldajad“
Rannarahva Muuseumis

17.–19. juuni
Valgete Ööde Festival
Viimsi Vabaõhumuuseumis, 
Rannarahva Muuseumis
ja Keri saarel

17. juuni
Valgete Ööde Festival
k 16 Pööningukino “Arabella, 
mereröövli tütar“
k 18 Pööningukino “Lammas 
all paremas nurgas“
k 16–20 Non-stop. Kirovi kino 
ja Kalamehe kino
Rannarahva Muuseumis
k 21 Taluõue kontsert. Liisi 
Koikson Bänd & Tõnis Mägi
k 23 Öökino “Kormoranid“
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18. juuni k 12
Põhikooli lõpuaktus
Prangli Koolis

18. juuni k 13
Harjumaa seenioride 
memme-taadi lustipidu
Osalevad Randvere seenior-
tantsurühm Kobarake ja 
lauluansambel Kibuvitsalill
Loksa Keskväljakul

18. juuni k 14
Põhikooli lõpuaktus
Viimsi Koolis

18. juuni k 14
Põhikooli lõpuaktus
Püünsi Koolis

18. juuni
Valgete Ööde Festival
k 16 Pööningukino “Karoliina 
hõbekõng“
k 18 Pööningukino “Ruudi“
k 16–20 Non-stop. Kirovi kino 
ja Kalamehe kino
Rannarahva Muuseumis
k 21 Taluõue kontsert. Rein 
Rannap & Uku Suviste
k 23 Öökino “Polli päevikud“ 
(kohtumine autorite ja osa-
täitjatega)
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18.–19. juuni
Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused tennises
Korraldaja: Kristjan Pakk (Alo 
Ojassalu TK)
Viimsi Mõisaplatsi väljakutel ja 
Püünsi Kooli välisväljakutel
 
19. juuni
Valgete Ööde Festival
k 15 Film Keri Generaatorimaja 
kinosaalis
k 16.30 Kontsert tuletorni aidas 
– Rauno Pehka & Bänd
Keri saarel
 
19. juuni k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

19. juuni k 14.30
Kalmistupüha jumalateenistus 
Randvere kalmistul
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. juuni k 16
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis

22. juuni k 16–04
Lubja küla jaanituli
Majaka juures

22. juuni k 16–24
Kelvingi küla jaaniõhtu
Küla lõkkeplatsil ja mängu-
väljakul

22. juuni k 20
Väikeste Lõõtspillide Ühingu 
sünnipäevakontsert
Kõigile tasuta!
Rannarahva Muuseumi õuel

22. juuni k 20–02
Leppneeme küla jaanipäeva-
pidu
Leppneeme sadama Kalurite 
maja tagusel muruväljakul

23. juuni k 14–18
Randvere küla Jaanipäev
Randvere külakeskuse esisel 
platsil

22. juuni k 22
Jaaniõhtu koos Wismari 
poistega
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

23. juuni k 22
Jaanipäeva pidu Prangli saarel
Ansambel Manija poisid, setu 
rahvatantsuansambel
Üritus on kõigile tasuta!
Ülesaare lõkkeplatsil

23. juuni k 18
Rannarahva Jaaniõhtu
Tantsuks mängivad Folkbänd 
Svjata Vatra ja vokaalinstru-
mentaalansambel Regatt
Lastele mängud ja võistlused, 
miniloomad ja ponisõidud
Sooduspilet 7 € kuni 22. juuni 
Piletid saadaval Piletilevis, 
Rannarahva Muuseumis ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 12-aastased lapsed tasu-
ta, kohapeal pilet 10 €
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. juuni k 18–02
Jaanituli mõisapargis
Tasuta sissepääsuga perepidu
Viimsi Peokeskuse ees

24. juuni k 17–24
Tammneeme küla jaanipäev ja 
küla 520. aastapäev
Mereäärsel lõkkeplatsil

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

26. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Tarmo Lige
Viimsi Vabakoguduse kirikus

26. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 606 6866, 

e-post marje@viimsivv.ee

Viimsi Suveteater toob lavale 
“Limpa ja mereröövlid”
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Anname teada, millega 
tegeleb Viimsi segakoor.

1. aprillil oli meie koori poolt 
kokku kutsutud nelja koori ühi-
ne kontsert. Need olid Nõmme 
Kultuuriklubi segakoor Riola, 
Sindi segakoor, Tabasalu kam-
merkoor ja Viimsi segakoor ise 
ka.

Kõikide kooride kava oli 
väga omanäoline – kasutatud 
oli Veljo Tormise kooriseadeid. 
Sindi segakoor sai publiku 
menu osaliseks oma elurõõmsa 
ja särtsaka esinemisega – sel 
aastal tähistab koor 142. aasta-
päeva. Noorusliku esinemisega 
pälvis sooja aplausi Tabasalu 
kammerkoor. Segakoor Rio-
la oli oma kava üles ehitanud 
rohkem Veljo Tormise muusi-
kaseadele. Ja segakoor Viimsi, 
arvestades naljapäeva, esitas 
kergemuusika seadeid. Kõik 
külaliskoorid saatsid hiljem tä-
nusõnad toreda kontserdi eest, 
kus oli võimalik ise laulda ja 
teisi kuulata.

Kontserdi järel alustasime 
ettevalmistusi sõiduks Neeva-
linna Sankt-Peterburgi, et laul-
da äsjaavatud Jaani kirikus.

Sõit algas 6. mai varahom-
mikul, sest plaanis oli enne 
Peterburgi jõudmist külastada 

Viimsi segakoori sündmuste-
rohke kevad

Peterhoffi. Ilm oli nukralt ja-
hedavõitu, kuid kaunid Peter-
hofi purskkaevud töötasid ja 
ekskursioonigruppe oli palju 
mitmelt maalt.

7. mail oli meil linnaeks-
kursioon bussiga ja kanali-
kruiis. Möödusime paljudest 
kaunitest ajaloolistest mäles-
tusmärkidest, mida on St Pe-
terburis nii palju, et kogu linn 
tundub olema nagu mälestus-
märk tsaar Peeter I-le. Kaunid 
laiad tänavad, ilusad lossid ja 
ehitised, nagu Peeter-Pauli 
kindlus, Admiraliteedi hoone, 
Ermitaaž – neid on lugematult 
palju ja meil oli ainult poolteist 
päeva aega.

Kell 13 kiirustasime Jaani 
kirikusse proovile. Uus ees-
ti Jaani kirik on kena, taga-
sihoidliku interjööriga, kuid 
väga hea kõlaga.

Kontsert möödus hästi, eri-
ti kaunilt kõlasid meie noored 
solistid sopran Talvi Trubets-
ki ja Elo Aru. Klaveril saatis 
meid Viiu Kallas. Huvitava 
vahepala esitas noor kitarrist 
Andres Estna. Isegi meie väga 
nõudlik dirigent Vaike Sarn 
jäi meiega rahule. Rahvast oli 
kuulamas üllatavalt palju tänu 
tehtud reklaamile.

Meil oli võimalus külas-
tada kohalikku folkloorikont-
serti, mis oli väga nauditav 

hoogsate ja temperamentsete 
tantsude ning imeliste häälte-
ga meesansambli esituses, kel 
polnud mingeid mikrofone.

Pärast kontserti jõudsime 
külastada kiirkäigul Kaasani 
ja käia ka 1881. aastal Alek-
sander II toimunud atentaadi 
kohale püstitatud mälestuski-
rikus Spas na krovi, kus asub 
suurepärane mosaiigimuu-
seum. Seejärel kiirustasime 
Nikolajevi paleesse Vene folk-
loorikeskusesse folkšõud vaa-
tama.

Pühapäeval algas tagasisõit 
– enne veel oli kavas Vene rah-
vusmuuseumi külastus ja siis 
koduteele. Tõime kaasa päik-
selise tuju õnnestunud reisilt ja 
ka ilusa ilma.

Tänavu oli meil kontsert 
Tallinnas Pühavaimu kirikus 
muusikatunnis 30. mail ja kul-
tuuripealinna ürituste raames 
esinesime vanalinna päevadel 
Tornide väljaku laval 31. mail. 

Siirad tänusõnad Viimsi 
Vallavalitsusele ning MTÜ 
Viimsi Huvikeskusele, kes on 
võimaldanud Viimsi segakoo-
ril oma kaitsva tiiva all tegut-
seda!

Ene Liivaleht 
Helle Lusmägi

Viimsi segakoori lauljad

Viimsi segakoor Peterburi Jaani kiriku ees.

27. mail lõpetati Viimsi Päevakeskuses pidulikult 
tänavune hooaeg.

Hooaja lõpetamisel andsid kontserdi Randvere ja Viimsi 
päevakeskuste taidlejad, esinesid võimlejad. Viimsi Päe-
vakeskuses tegutsevad ringid – käsitöö-, õmblus-, keraa-
mika-, portselanmaali, foto ja kangakudumise ring – olid 
välja pannud oma töödest ühisnäituse. 

Viimsi Päevakeskus 
lõpetas hooaja

Hooja lõpetamine. Fotod Enn Teimann.

Esinevad võimlejad.

Viimsi Huvikeskus otsib 
uueks hooajaks alates septembrist 

beebivõimlemise 
juhendajat

Huvilistel palun kirjutada 
heidi@huvikeskus.ee või 

helistada telefonil 56 676 335.

Viimsi Lasteaiad otsib oma meeskonda sõbralikku ja kohu-
setundlikku ÕPETAJA ABI (koormusel 1,0). Sooviavaldus ja CV 
saata hiljemalt 1. augustiks 2011.a. aadressil mirje@viimsilas-
teaiad.ee või MIRJE TREI (Viimsi Lasteaiad), Randvere tee 18, 
Haabneeme, Viimsi, 74001

Viimsi Lasteaiad kuulutab välja konkursi ÕPPEALAJuhA-
TAJA ametikoha täitmiseks. Kandidaadile esitatavad nõuded: 
pedagoogiline kõrgharidus (magistrikraad), vähemalt viieaas-
tane pedagoogilise töö kogemus koolis, läbitud 160-tunnine 
juhtimiskoolitus, väga hea arvutikasutamise oskus, väga heal 
tasemel suhtlemis-, planeerimis-, meeskonnatööoskus. Vajali-
kud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid) 
saata hiljemalt 4.juuliks aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee või 
MIRJE TREI (Viimsi Lasteaiad), Randvere tee 18, Haabneeme, 
Viimsi, 74001. Kandideerimistähtaeg: 04.07.2011.a.

Viimsi Lasteaiad kuulutab välja konkursi muusIkAÕPE-
TAJA leidmiseks (koormus 0,5; lapsehoolduspuhkusel oleva 
töötaja asendajaks). Haridust tõendavad dokumendid ja CV 
saata hiljemalt 15.juuliks aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee või 
MIRJE TREI (Viimsi Lasteaiad), Randvere tee 18, Haabneeme, 
Viimsi, 74001
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Viimsi Vallavalitsuse 
maa- ja planeerimisame-
ti spetsialist Marianne 
Leppmets sai Maijooksul 
tubli 23. koha. Esitasime 
talle mõned küsimused.

Kuidas Sinu jaoks tänavune 
maijooks kulges? Kas oled 
rahul? Mitmes kord see osa-
leda oli?

Jooks oli kiire ja raske, aga 
ilm oli ilus ja meeleolu hea. 
Tulemusega olen rahul, kuna 
täitsin eesmärgi – tahtsin joos-
ta kiiremini kui eelmisel aas-
tal, alla 30 minuti, ja sain sel-
lega hakkama. Osalenud olen 
kolm aastat, mullu olin 25.

Kui palju Sa varem sporti 
teinud oled?

Olen tervisesportlane nii 
umbes seitse aastat. Jooksu-
treeninguid hakkasin tegema 
3 aastat tagasi. Nii et spordi 
avastasin alles täisealisena. 
Eelmisel aastal jooksin esi-
mest korda maratoni – see oli 
üks mu suuri eesmärke joosta 
maraton läbi. Tänavu tahan 
seda teha uuesti, nüüd juba 
rohkem aja peale mõeldes.

VT

Tervisesport toob edu

Marianne on Maijooksu finišisse jõudnud.

6.–7. mail toimusid Portugalis Gon-
domaris rulliluuisutamise Euroopa 
meistrivõistlused kujunduisutamises 
ja rühmakavades.

Esindatud oli üheksa riiki: Prantsusmaa, 
Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Portugal, Iis-
rael, Holland, Taani ja Eesti. Võistlejaid oli 
kokku 1045 ligi 85 rulluisuklubist. Kokku 
kestis võistlus kaks päeva ning võisteldi 
seitsmes võistlusklassis. Eestit esindas rull-
uisuklubi Rullest.

Viimsi vallast võtsid võistlustest osa: 
Laura Liisa Katariina Jürgenson, Annika 
Jõemägi, Eeva-Laura Lõoke, Elis Taal, Lii-
sa Tolli, Marliis Koljal, Anu Valkna, Triinu 
Harro, Brigitta Randveer, Laura Õunapuu ja 
Anna Lotta Hagi. Juuniorite kava “Strug-
gle for Power” saavutas riikide arvestuses 
neljanda koha ning tuli 14 võistkonna seas 
kaheksandale kohale.

Kolmikvõidu saavutas Itaalia, järgnesid 
Hispaania võistkonnad ja üks Iisraeli võist-
kond. Team Rullesti tehniliselt väga raske 
kava hinded ulatusid kümne punkti süstee-

Viimsi rulluisutajad olid 
EMil tublid

mis 8,3 punktini, keskmiseks hindeks tuli 
7,67. Eelmisel aastal Prantsusmaal toimunud 
EMil saavutasid Rullesti kadettid rühmaka-
vaga neljanda koha ning keskmiseks hindeks 
7,34 punkti. Häid tulemusi on saavutatud va-
remgi: 2006. aastal tuldi Hispaanias 16-liik-
melise rühmakavaga Euroopa meistriks. 

Enne Euroopa meistrivõistlusi treenisid 
tüdrukud seitse tundi nädalas ning praegu 
harjutatakse juulis Kanadas (Halifaxis) toi-
muvaks maailma suurimaks siseruumides 
peetavaks showks “Royal Nova Scotia In-
ternational Tattoo”. See on rahvusvaheline 
sõjaväeorkestrite kujundliikumise ja muu-
sikaüritus, kus osaleb igal aastal ligi 2000 
militaar- ja tsiviilesinejat üle kogu maailma. 
Kokku antakse kaheksa etendust, mida igal 
õhtul külastab ca 6000 pealtvaatajat.

Rullest võtab aastaringselt vastu uusi al-
gajaid rulluisu treeningutele. Treeningud toi-
muvad Viimsi Spordihallis ja Viimsi Koolis. 
Info ja registreerimine: piret@rullest.ee.

Piret Rink
rulluisuklubi Rullest treener

Juunioride kava “Struggle of Power”.

Pühapäeval, 15. mail 
Viimsi Kooli spordisaalis 
peetud Viimsi 3:3 korv-
palliturniiri võitis võist-
kond Nike.

Viimsi 3:3 turniir on tradit-
siooniline suvist üle-eestilist 
tänavakorvpallisarja sissejuha-
tav turniir. 

Kokku osales 20 võistkon-
da, kellest 15 meeste- ja 5 poi-
sid-98 võistlussarjas. Mängija-
test osalesid kauaaegsed Eesti 
koondislased Rauno Pehka ja 
Valdo Lips ning tänavakorv-
palli maailmameister Mario 
Polusk.

Meeste turniiril osalejad 
olid jaotatud kolme viieliikme-
lisse alagruppi, kes mängisid 
omavahel üheringilise turniiri, 
millele järgnes parima selgita-
miseks play-off. 

Alagruppidest edenesid 
play-offi vastavalt alagrupi 
võitjad: KK Viimsi, Anneli ja 
Nike ning ka teise koha saavu-
tanud meeskonnad – Korvpal-
likarud, ajakiri Basketball ja 
Tarkade Kubi.

Veerandfinaalides oli ajaki-
ri Basketball 11:8 üle Tarkade 
klubist ning Nike 14:2 Korv-
pallikarudest. 

Poolfinaalides kohtusid 
KK Viimsi ja ajakiri Basket-
ball ning Nike ja Anneli. Mõ-
lemas mängus läks parema 

selgitamiseks vaja lisaaega, 
kus õnn ja oskused soosisid 
sel korral KK Viimsi (10:9) ja 
Nike (15:14) meeskondi.   

Finaal: tabavate kaugvise-
te ja KK Viimsi väsimuse toel 
finaalis tavapärast pinget sel 
korral ei tekkinud, Nike vor-
mistas kindla 19:10 võidu.

Kolmanda koha mängus 
võitis ajakiri Basketball 14:12 
Anneli meeskonda.

I koht – Nike: Rauno Peh-
ka, Mario Polusk, Remi Aare, 
Indrek Kaarlep.

II koht – KK Viimsi: Teet 
Tiisvelt, Siim Needrit, Priit 
Tammekänd, Kaspar Maripuu.

III Koht – ajakiri Basket-
ball: Raido Villers, Alo Põld-
maa, Livar Liblik, Mihkel 
Mager. 

Poisid-98 turniirist võttis 
osa 5 meeskonda, kes mängi-
sid omavahel üheringilise tur-
niiri. Täiseduga kuulus esikoht 
KK Viimsi I meeskonnale. Ühe 
kaotusega läbis turniiri ja seega 
saavutas II-koha Tallinna Reaal-
kool. Kõik teised meeskonnad 
kogusid võrdselt 5 punkti, kuid 
korvide vahega kuulus III-koht 
KK Viimsi II meeskonnale.

I koht – KK Viimsi I: San-
der Raieste, Karl Kukk, Robert 
Roos, Henri Särekanno.

II koht – Reaalkooli SK: 
Ron Pehka, Oliver Suurorg, 
Mathias Tass, Hendrik Uibo.

III koht – KK Viimsi II: 
Henri Sten Vainola, Joosep 
Lüüs, Margus Liinev, Henri 
Kambura.

www.kkviimsi.ee

Viimsi 3:3 korvpalliturniiri 
võitis Nike

Turniirist osavõtjad ühispildil.

Spordiüritustest 
tulemas
4. juuni k 10.00 VIIMSI RATTARETK 2011 / 
Viimsi / Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus

6. juuni k 11.00 TV10 OLÜMPIASTARTI mit-
mevõistluse Harjumaa FINAAL / Kuusalu / 
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

8. juuni k 19.00 Filter temposõidu karika-
sarja  II etapp jalgratturite maanteesõidus / 
Haabneeme / Korraldaja: Aerobike Cycling 
Agency (www.aerobike.ee) 

11. juuni  k 11.00 Harjumaa meistrivõist-
lused ning noorte A-ja B-vanuseklassi MV 
KERGEJÕUSTIKUS / Kose / Korraldaja: Harju-
maa Spordiliit (www.harjusport.ee) 

18.–19. juuni Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused TENNISES / Ainult eelregistreeri-
misega: tel 56 226 004 või
kristjanpakk@gmail.com / Viimsi, Püünsi / 
Korraldaja: Kristjan Pakk 

VIImsI VALLA LAhTIsED mEIsTRI-
VÕIsTLusED TENNIsEs
1. koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud, Püünsi 
väljakud

2. Aeg: 18 -19. juuni 2011

3. Registreerimine: Ainult eelregistreerimine tel. 
56 226 004 või kristjanpakk@gmail.com 15. juu-
ni kella 18.00ni

4. kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk tel. 56 226 
004

5. Osavõtjad: Oodatud on kõik tennisesõbrad 
alates 16. eluaastast.. Turniir toimub kahes tuge-
vusgrupis naistele ja meestele. Gruppi kuuluvu-
se otsustab peakohtunik. 

6. Võistlussüsteem: Mängitakse mees- ja nais-
üksikmängud ning võimalusel ka paarismängud. 
Võistluse formaat selgub peale registreerimist.                                       

7. Osavõtumaks: 15.- EUR

8. Autasustamine: Autasustatakse finaliste ja 
poolfinaliste medalite ja diplomiga. Võitjatele ka-
rikad.
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KÜTTEPUUD
PUITBRIKETT
PELLETID

Kohalevedu üle Eesti.
Tellimine: www.polarheat.ee 

tel 56 499 499

kas rohi kasvab üle pea?
meil on selleks lahendus! 

muruniitmise hinnad alates 1,4 senti/m2

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

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

Maastikuhooldus 
ja -ehitus 
(teede ja platside rajamine, 
muruniitmine, terrasside ehitus)
OÜ Aireco Grupp 
kontakt: info@aireco.ee, tel 54 594 506

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

LAhTIsTE usTE PäEVAD
Viimsi kunstikool 
(Miiduranna küla, Madise tee 2) 
on avatud tutvumiseks kõikidele huvilistele 
10. juunil k 11 - 15.
Võimalus joonistada, maalida ja voolida.
Lisainfo www.viimsiart.edu.ee, 
e-post kool@viimsiart.edu.ee  või tel 50 10 472

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

kLAssIÕPETAJAT (1,0 ak) 
Avaldus ja CV saata hiljemalt 12. juuniks 

aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33,
 Püünsi küla, Viimsi vald 74013 

või
e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee

TELLI TAksO

1310
www.viikingtakso.ee

PuIT-LAuD-PARkETT 
PÕRANDAD
* Paigaldus
* Hooldus

* Renoveerimine
VäLIsTERRAssID 
suVEks kORDA: 

lihvimine-õlitus-hooldus!
50 aastat kvaliteeti: 

www.parkettrumma.ee  
Tel. 522 1926 T. Rumma 

Akende pesemine, kodukoristus, kontorikoristus, suurpu-
hastus, remondijärgne puhastus, põrandate vahatamine, 
vaipade masinpesemine, muru niitmine, piirdeaedade re-
mont ja korrastus jne…

kuldsed käed OÜ. Tel/faks 6611600, Tel: 5029295 (Enn), 
e-post: kuldsedkaed@neti.ee.          www.kuldsedkaed.ee 

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.

l Soovin rentida sõiduautot 16. juunist 15. augus-
tini. Nõus maksma kahe kuu eest kuni 400 eurot. 
Auto peab olema laitmatus sõidukorras, ülevaatus 
ja kindlustus tehtud, välimus jms vähem oluline. 
Pakkumised juri@viimsivv.ee või tel 55 44 450.

l Soovime leida toredat lapsehoidjat aastasele 
lapsele. Asume Püünsis. Esialgu vajame hoidjat 
3 päeval nädalas. Tel 51 20 290, pirruliina@hot.ee.

l Müüa Belgia lambakoer tervuereni kutsikad. 
Rohkem infot tel 56 484 333, www.tervunen.
tahkuranna.org.

l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (hele), 
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis, Vana-Narva mnt 9, 
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

l Vajad abi niitmisel, aias, koristamisel, puude-
ladumisel või on muud nipet-näpet teha, siis 
helista tel 55 935 863.

l KÜ Roosi 2 soovib võtta tööle koristaja, kelle 
töökohustuseks on elamu sise- ja välikoristus. 
Palgatingimused kokkuleppel. Täpsem info KÜ 
juhatuselt. Kontakt: Ave Loorits, tel 610 8502, 
50 40 315, e-post roositee2@gmail.com.

l Müüa mulda 15 t – 125 €, liiva, killustikku ja 
kruusa. Tel 54 575 873, 670 1290, 
e-post taluaed@hot.ee. 

l Sügisel 4. klassi mineva poisiga peaks u 
paaril korral nädalas harjutama eesti keelt ja 
matemaatikat. Alustada võiks pärast jaanipäeva. 
Elame Randveres Koralli teel. Tasu kokkuleppel. 
Info 56 641 166 või e-kiri kootkas@hot.ee. 

l Ohtlike ja probleemsete puude langetamine 
suurte kogemustega eksperdilt. Langetan raskesti 
ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vaja-
dusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan 
puhta ja korrektse tulemuse. Tel 56 482 680. 

l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killus-
tik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.

l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. Too-
tearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine. 
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise 
keeles). 

l 2010. aasta raamatupidamise aruannete koos-
tamine kiiresti ja soodsalt! Tel 50 92 595, e-post 
helen@accountest.eu.

l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad, 
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825. 

l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome. Parim aeg 
keeleõppeks on suvel! Koolitame Tallinnas, 
Kadriorus J. Vilmsi 53. Individuaaltundide paketid: 
20 t (20 x 45 min), 30 t (30 x 45 min), 40 t (40 x 
45 min). 1 t (45 min) al. 17 €. Proovitund soodus-
hinnaga 2 t (2 x 45 min)/2 x 14 €. Minigruppide 
(2–4 õpilast) info kodulehel! www.kajavahikoolitus.ee, 
e-post kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.      

l Kui muru kiire kasv tekitab peavalu, siis teadke, 
et meie garanteerime teile soodsaima lahenduse. 
Muruniitmise hinnad alates 1,4 senti/m2. Lisainfo 
tel 51 32 194 või kaarel.viik@mail.ee. 

l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud, 
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega. 
Tel 56 740 940, mrt.mrt.001@mail.ee, Mart.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli 
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koos-
tamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.

l Müüa saetud küttepinnud 180 €/koorem ja 
saetud ning lõhutud küttepuud 35 €/rm. Info ja 
tellimine tel 53 466 680, 52 31 346 ja www.hirv-
lisaeveski.ee. 

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-
peenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldu-
sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 95 €. 
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632. 

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused, 
geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, doku-
menteeritud elektri- ja santehnilised sisetööd. Tel 
58 504 300, 660 4455.

l Müüa kuiv küttepuu 40 L võrgus (30, 40 või 
50 cm) ja klotsid, soodsamalt on mittekuiv puu 
40 L võrgus, vedu tasuta. Kontakt tel 50 18 594.

l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike 
puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja era-
isikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.

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

l Müüa lõhutud küttepuid: lepp, sanglepp, haab, 
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad, 
küsi julgelt! Tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.

Kontsert
norra Langhusi 
suur segakoor
ja ViikerKoor

reedel, 3. juunil 2011 
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Viimsi huvikeskuses
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