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Viimsi Kool on juba aastaid 
osalenud edukalt erinevates 
rahvusvahelistes projektides. 
Sellel õppeaastal alustati 
koos Taani, Soome ja Läti 
partnerkoolidega ühist ka-
heaastast Nordplus projekti 
“Haridus ristteel”, kus kes-
kendutakse III kooliastme 
õpilaste karjäärinõustamise-
le ning vahetatakse selleala-
seid kogemusi.  

Viimsi Kool juhib aastatel 2010–
2012 rahvusvahelist projekti “Ha-
ridus Ristteel” (Education at the 

Projekt “Haridus ristteel” Viimsis
Crossroads), millesse on kaasatud 
III kooliastme õpilased ja õpetajad. 
Tegemist on Põhjamaade Ministri-
te Nõukogu haridusprogrammiga 
Nordplus Junior, mille eesmärk on 
luua õpetajatele ja õpilastele kar-
jääriplaneerimise ja õpinõustami-
se tugisüsteem, jagada ja võrrelda 
kogemusi partnerkoolidega ning  
luua kutsesuunitlusprogramm III 
kooliastmele (õpilastele vanuses 
14–17).

Projekti raames külastasid 7.–
10. jaanuarini Viimsi Kooli part-
nerid kolmest Euroopa koolist: 
Läti Adažu Vidusskolast 4 õpe-

tajat, Taani Guldborgsund Ung-
domsskolest 3 õpetajat ja Soome 
Lyceiparken Skolast 3 õpetajat. 

Toimusid  seminarid, milles 
jagati kogemusi, kuidas toimub 
kutsenõustamine partnerkoolides. 
Arutati, milliseid meetodeid ka-
sutada õpilaste motiveerimiseks.  
Võrreldi haridussüsteemide ja õpi-
keskkondade erinevusi ning saadi 
uusi mõtteid, kuidas tõhustada ja 
suurendada õpetajate teadlikkust, 
oskusi ja loovust kutsesuunitlusest. 

Tutvuti Viimsi valla, Püün-
si Kooli, Viimsi Muusikakooli ja 
kunstikooliga. Külalistele tutvusta-

ti Tallinna vanalinna, bastionikäike 
ja kunstimuuseumi. Ehedat ela-
must pakkus Viimsi Kooli näiterin-
gi etendus “Lumekuninganna”.

Nordplusi projekti juhivad 
Karmen Paul ja Lemme Randma, 
meeskonda kuuluvad Eva Kalbus, 
Eva Link, Jana Saksing, Katrin 
Kaljula, Kersti Ojassalu, Kätlin 
Puhmaste, Külli Täht, Mart Fel-
ding, Riita Järve ja Ülle Pinnonen.

Projekt jätkub 2011. aasta sep-
tembris kohtumisega Taanis.

Ülle Pinnonen
Riita Järve

2. veebruaril, Tartu rahu 
91. aastapäeval viisid Viimsi 
valla ja Pirita linnaosa esin-
dajad koos vabadusvõitleja-
tega pärjad Jaan Poska 
hauale Kesklinna kalmistul 
ja president Konstantin Pätsi 
hauale Metsakalmistul.

Tegu on juba aastaid kestnud tra-
ditsiooniga, et Viimsi ja Pirita ju-
hid ning vabadusvõitlejad, kellest 
enamus on II maailmasõja vete-
ranid, tähistavad Tartu rahu aas-
tapäeva koos. See traditsioon on 
püsinud olenemata sellest, kes või 
milline erakond parajasti kusagil 
võimul on.

Mälestati Tartu rahu tegijaid
2. veebruari hommikul kell 

9.30 pandi pärjad Tartu rahu lä-
birääkimistel Eesti delegatsiooni 
juhtinud Jaan Poska hauale Kesk-
linna (Siselinna) kalmistul. 

Kell 11 toimus pärgade panek 
president Konstantin Pätsi haua-
le Metsakalmistul. Sõna võtsid 
Viimsi vallavanem Haldo Oravas, 
Pirita linnaosa vanem Tiit Terik 
ja siseministri nõunik Jan Trei. 
Lauldi hümni, mängis puhkpillior-
kester ning vahvad skaudid seisid 
sinimustvalge lipuga auvalves.

Pidulik üritus jätkus ühise 
koosistumisega Pirita Sotsiaalkes-
kuses.

VTTartu rahu aastapäev president Pätsi haual.

Projektimeeskond esimesel kohtumise õhtul Viimsi Koolis. Foto Kersti Ojassalu

Riigikogu valimistest
Lähenemas on riigikogu valimised, mis 
toimuvad 6. märtsil 2011 kell 9.00–20.00. 

Viimsi valla valimisjaoskondades oota-
me valima kõiki kodanikke, kellel on vali-
misõigus ja kelle elukoht on rahvastikure-
gistris registreeritud Viimsi vallas enne 4. 
veebruari 2011. a.

Valimisjaoskond nr 1 asub Viimsi alevi-
kus Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas. Hääletada 
saavad kodanikud, kelle elukoht rahvasti-
kuregistri järgi on Viimsi alevikus, Kelvingi 
külas, Lubja külas, Miiduranna külas, Püünsi 
külas, Rohuneeme külas või Naissaarel, sa-
muti need, kelle elukoht on määratud oma-
valitsuse täpsusega (Viimsi vald). 

Valimisjaoskond nr 2 asub Haabneeme 
alevikus Randvere tee 8 Viimsi Koolis. Hää-
letada saavad kodanikud, kelle elukoht 
rahvastikuregistri järgi on Haabneeme ale-
vikus või Pringi külas. 

Valimisjaoskond nr 3 asub Randvere kü-
las Kibuvitsa tee 1 Randvere külakeskuses 
(Randvere lasteaed). Hääletada saavad 
kodanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri 
järgi on Laiaküla külas, Leppneeme külas, 
Metsakasti külas, Muuga külas, Pärnamäe 
külas, Randvere külas, Tammneeme külas 
või Äigrumäe külas. 

Valimisjaoskond nr 4 asub Prangli saarel 
Idaotsa külas Prangli Põhikoolis. Hääletada 
saavad kodanikud, kelle elukoht rahvas-
tikuregistri järgi on Idaotsa külas, Kelnase 
külas või Lääneotsa külas. 

Soovitame kõigil hääletada juba aeg-
sasti eelhääletusel või elektrooniliselt.

Elektroonine hääletamine algab 24. 
veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaring-
selt kuni eelhääletamise lõpuni 2. märtsil 
kell 20.00.

Eelhääletamine toimub 28. veebruarist 2. 
märtsini kõigis valimisjoskondades. Eelhää-
letamise ajal saavad valimisjaoskonnas nr 1 
hääletada ka need kodanikud, kes on mõne 
teise valimisjaoskonna valijate nimekirjas. 

Eelhääletamise ajal on valimisjaoskon-
nad avatud kell 12.00–20.00.

Valijate nimekirjad koostatakse rahvasti-
kuregistri andmete alusel 4. veebruari sei-
suga. Elukoha aadressiandmetes pärast 4. 
veebruari tehtud muudatusi arvesse ei võe-
ta, st valida saab kuni 4. veebruarini regist-
ris olnud elukoha järgi.

Kõikidele valijatele saadab siseministee-
rium valijakaardi, kus on valimiste kohta 
täpsem informatsioon. Kes ei ole valija-
kaarti saanud, võib oma andmete kontrolli-
miseks pöörduda vallavalitsuse poole.

Valmisjaoskonda häälemata tulles pa-
lume kindlasti kaasa võtta pildiga isikut 
tõendav dokument. 

Kellel ei ole võimalik tulla valimisjaos-
konda terviseseisundi või muu mõjuva põh-
juse tõttu, võib valimiskasti koju tellimiseks 
esitada oma elukoha järgsele valimisjaos-
konnale kirjaliku avalduse hiljemalt vali-
mispäeval kella 16ks. 

Täpsem info valimiste kohta: http://
vvk.ee/riigikogu-valimised-2011. 

Ootame kõigi aktiivset osavõttu!
Kristo Kallas

vallasekretär
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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 
25. veebruaril

Matkamas Lubja külas 

1

Laupäeval, 29. jaanuaril 
kogunes Viimsi mõisa 
parki hulk rõõmsat 
rahvast. Toimus rahvalik 
lumeskulptuuride ehita-
mise võistlus “Viimsi 
Lumelinn 2011”.

Lõbusat lumerohket talvepäeva 
aitasid sisustada profid Tallinna 
Loomeinkubaatorist, kes ka ise 
ühe uhke vaala valmis meis-
terdasid. Osalejad said jõudu 
ammutada teest ja pirukatest 
ning lumekujud aina kerkisid. 
Muidugi oli võistlusest tähtsam 
osavõtt, kuid ka auhindu jagus. 
Lumelinna loomisest võiks 
saada üks tore traditsioon, kuni 
lund meil jagub.
Korraldajad tänavad kõiki osa-
lejaid ja abilisi. Eriti suur tänu 
suure vaala ehitajatele Indrek 
Lehele ja Henry Timuskile.

VT

Viimsi Lumelinn 2011

1. Kelvingi küla võistkonnale tõi 
võidu  “Viimsi vaal”.
2. Valmib Viimsi värav.
3. Suurelt vaalalt sai liugu lasta.
4.  Kuradikoobas ja Lubja majakas.
5. Vallavalituse ja volikogu võist-
kond koos oma “Kindlusega”.
6. Lõbus krokodill Peokeskuselt.
7. Autasustamisel jagati magusat.

VIIMSI LUMELINN 2011 
EHITAMISEL OSALENUD 
VÕISTKONNAD
1. CULTURE IS STILL ALIVE 
– Viimsi Noortevolikogu 
võistkond, mille koossei-
sus osalesid ka 5 noort 
Leedu Vabariigist. Skulp-
tuur “Viimsi linnaväravad“ 
– ERIAUHIND
2. KELVINGI VAALAKÜTID 
– Kelvingi küla võistkond. 
Skulptuur “Viimsi vaal“ – 
I KOHT
3.  LUBJAKAD – Lubja küla 
võistkond. Skulptuur “Lub-
ja küla majakas ja kuradi-
koobas“ – II KOHT
4. CROCO – Viimsi Peokes-
kuse võistkond. Skulptuur 
“Krokodill“ – III KOHT
5. LILLE – Perekond Lille. 
Skulptuur “Kass“ – ERIAU-
HIND
6. KILPKONN – Perekond 
Tammisaare ja Roosinu-
pu lapsed koos vanaema-
ga. Skulptuur “Kilpkonn“ 
– ERIAUHIND
7. VAMPS – Perekond 
Puustusmaa ja sõbrad. 
Skulptuur “Kindlus“ – ERI-
AUHIND
8. A-RÜHM – Randvere 
küla elanikud. Skulptuur 
“Porgand jänesega“ – ERI-
AUHIND
9. MAKSIM KORZINI VÕIST-
KOND – Skulptuur “Päike“ 
– ERIAUHIND
10. ZAMORAK CASTLE – 
Viimsi Kooli 5D ja 2C klas-
si õpilased koos isaga. 
Skulptuur “Iglu“ – ERIAU-
HIND
11. VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
JA VALLAVALITSUSE VÕIST-
KOND – Skulptuur “Kind-
lus“ – ERIAUHIND

Skuptuure hindas zürii: 
Aivar Simson (tuntud Sea-
küla Simsonina) – skulptor, 
Henry Timusk – Tallinna Loo-
meinkubaator, Urve Palo 
– Viimsi Vallavalitsus, abi-
vallavanem, ja Helle Soop 
– Viimsi Kunstikooli direktor.
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Järjekordselt sai sarja “Tutvu koduval-
laga“ raames teoks Viimsi Pensionäride 
Ühenduse poolt korraldatud matk, mis 
toimus 30. jaanuaril. Seekord oli sihiks 
Lubja küla, kus teejuhiks olin mina, 
külavanem Raimo Tann. 

Matka ajal sai tutvustatud ja jagatud oma tead-
misi Lubja külast ning üldiselt ka valla elust ja 
plaanidest. Matka alustati Viimsi Haigla juurest, 
kust võeti suund Viimsi Kooli poole, mille käi-
gus jagasin infot meie koolide olukorrast. Edasi 
möödusime äsjavalminud valgustatud tervisera-
jast, mis talvel on suusarajaks. Edasi suundusi-
me Randvere tee kõrval olevat kõnniteed mööda 
Lubja küla poole. Kuigi kõnnitee oli lumest pu-
hastamata ja kõndisime raskendatud tingimus-
tes, ei takistanud see meid edasiliikumast. Lubja 
teel meenutasime aegu, mil Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoosi tulbipõllud nägid välja nagu Hol-
landi piltpostkaardid. Järgnevalt võtsime sihiks 
Lubja tuletorni, mille asemel ennevanasti asus 
lossihoone. Tuletorni on võimalik ka seest uu-
distada ja ülevalt vaadet nautida, kui selleks on 
veeteede ameti luba. 

Siis algas matka raskeim osa. Selleks oli vaja 
teha eelnevaid ettevalmistusi. Niisiis käisingi 
hommikul vara mäeveerel radu ette tegemas. Sel-
leks panin ka traadi puude külge, et sellest kinni 

Fotovõistlus
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub kõiki 
noori ajaloo- ja kultuurihuvilisi osa võtma 
rahvusvahelisest noorte fotovõistlusest 
“Euroopa kultuuripärand aastal 2011“ .

Ajaloost lugupidavaid noori ühendav et-
tevõtmine sai alguse 1992. aastal. 2010. 
aastal osales fotokonkursil 19 240 kuni 21 
aasta vanust noort 59 riigist. 

Fotokonkursi eesmärk on lahtiste silma-
dega oma kodukandis ringi käia, tundma 
õppida kodukoha aja- ja kultuurilugu ning 
huvi äratanud hooneid, detaile, linna- või 
loodusmaastikke pildistada. 

Fotod palume esitada hiljemalt 20. märt-
siks 2011 Eesti Muinsuskaitse Seltsi aadres-
sil Pikk 46, Tallinn 10133. Osa võivad võtta 
kõik kuni 21-aastased noored. Fotode mini-
maalne resolutsioon peab olema 300 dpi.  
Palume fotod saata CD-l ning lisada juurde 
fotograafi nimi, vanus, kool ja elukoht ning 
pildistatud objekti nimi ja asukoht.

Eestist valib zürii välja 2 fotot, mis ilmu-
vad ühises rahvusvahelises fotokataloogis.  
Fotodest koostab Euroopa Nõukogu näitu-
se, mille avamisele Strasbourgis kutsutakse 
ka kaks väljavalitud Eesti noort fotograafi.

Lisainfot saab e-posti aadressil helle@
muinsuskaitse.ee või telefonil 641 2522.

Helle Solnask
Eesti Muinsuskaitse Selts

hoides mitte alla libiseda ja paremini Lubja klin-
diastangul asuvasse Kuradikoopasse pääseda. 
Selle osa läbimine õnnestus väga hästi. Siin te-
gime väikse puhkepausi, küpsetasime tulel vorste 
ja vestlesime nii mineviku- kui ka tulevikuteema-
del. Kaasa oli võetud ka kuum tee.

Kuradikoopa juurde on praegu veel raske 
pääseda, aga tulevikus on MTÜ Lubja Külaselt-
sil kavas see probleem lahendada KIKi abiga, 
kui KIK meid ikka toetab.

See pühapäev oli minulegi huvitav – tänan 
Viimsi Pensionäride Ühendust, kelle initsiatiivil 
see teoks sai.

Raimo Tann
Lubja külavanem   

Selgitusi jagab Raimo Tann. Foto Helgi Lang 
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Viimsi Huvikeskuses avati 
1. veebruaril Leelo Sareali 
intarsianäitus.

“Kui käsi oli veel väike ja 
nõrk, et ahistada spooni, siis 
püüdsin hakkama saada pintsli 
ja värvidega. Mida aeg edasi, 
seda suuremaks läks soov pan-
na särama puidu omapära.”Nii 
tutvustas oma töid autor Lee-
lo Sareal. Näitusel on näha 
ka naise pintsliloomingut, aga 
suurem osa näitusest moodus-
tavad kaunid intarsiatehnikas 
pildid. Siin on loodust, loomi 
ja maastikke, Tallinna torne, 
tuulikuid ja vaikelu. On mus-
ketärid, on Rembrandti Saskia 
ja aastaid tagasi valminud au-
toportree. Samas on laual ka 
poolikud tööd ja töövahendid, 
mis lausa kutsuvad puutuma ja 
proovima. 

Puu särab intarsiapiltides

“Füüsiliselt on intarsiat 
päris raske teha,” teadis tütar 
Ruth. Tema sõnul on ema loo-
dud pildid laiali jagatud-kingi-
tud, osa neist välismaale vii-
dud ja näitusele koguti kokku 

Kas saame elu 
kallinemise vastu? 
Viimsi osaleb ELi projektis TrIsCo, mille eesmärk 
on vahetada häid praktikaid erinevate maade 
vahel, selleks et me võiksime energia eest vähem 
maksta. Juba varasemalt on sellest kirjutatud, 
kuid nüüd sooviksime sõprade (Gotlandi, Hollan-
di ja Sevilla) kogemusi jagada viimsilastega.

Igapäevaselt kogeme, et hinnatõusul ei saa kuidagi sabast 
kinni haarata, ammugi seda naelaga maa külge kinni lüüa. 
Ometi peame ellu jääma. 

Ühed kõige valulisemad hetked on, kui postkastist 
leitakse energiamüüjate arved. Alati oleme üllatunud, kas 
tõesti oleme nii suure raha eest energiat kulutanud ning 
peame suure osa oma kuusissetulekust ära andma. Paraku 
ei saa me midagi teha energiakandjate hindade hinna vas-
tu, kuid me saame võtta tarbimise kontrolli alla. 

Kuidas, seda saame koostöös arutada. Vaatamata suur-
tele eramurajoonidele on Viimsis kõige suurem osa elani-
kest ikkagi korteriomanikud. Vaatamata sellele, kas kor-
teriomand saadi kolhoosi ajal või 2011. aastal, on nendel 
inimestel sarnaseid probleeme. Seepärast kutsume esime-
sena ümarlaua nõupidamisele kõige suuremate kulutuste 
kandjad – need on KORTERIÜHISTUD ja kus pole veel 
MTÜd tehtud, siis korteriomandi omanikud.

PAKUME KOKKUSAAMISEKS 28. VEEBRUARI 
KELL 18.00 Viimsi Vallavalitsuse saalis Nelgi tee 1, kuid 
kui inimesi tuleb rohkem, siis läheme üle noortekeskuse 
saali, mis on samas majas.

Päevakorras on: 
- arutelu ja korteriühistute probleemide määratlemine;
- küttekulude optimeerimise võimalused;
- toetusprogrammid energiasäästule; 
- TARGAD RENOVEERIMISED, mis aitavad raha 

kokku hoida.
Kohtumisel saavad sõna vallavanem Haldo Oravas, 

ühistute esindajad ja korteriühistute spetsialistid. 
Enno Selirand

Viimsi Vallavalitsuse nõunik

Detailplaneeringutest
Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2006. a. otsusega nr 92 on algatatud Lubja külas maaüksustel 
Kallaku, Serva ja Pärtelpõllu detailplaneering (Linnaruumi OÜ töö nr 06/07). 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Viimsi valla mandriosa kehtivat üldplaneeringut ja 
üldplaneeringu teemaplaneeringuid “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ ja “Viimsi valla üldiste 
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ määrates ca 6 hektaril hajaasustusalas põllu-
majandusmaale ja samaaegselt rohevõrgustiku puhveralas tiheasustusele vastava hoonestustihedusega 
elamuala. Detailplaneeringu eesmärgiks on lasteaia, 34 üksikelamu, alajaama ja reoveepumpla ehitami-
ne ning Mäealuse maastikukaitseala ja olemasolevate tootmishoonete ning planeeritud elamute vaheli-
se puhverala ulatuses üldkasutatava maa maakasutuse sihtotstarbe ja krundi moodustamine.

Viimsi Vallavalitsuse 28. jaanuar 2011 korraldusega nr 58 algatati keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punkti 1, § 33 lõigete 3–6 ja § 35 lõike 5 alusel de-
tailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringuga kavandatakse oluli-
si muudatusi üldplaneeringu tasandi strateegilistes arengudokumentides.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringus “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted“ on sätestatud: “Kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üld-
planeeringuga määratud elamumaal. Väljapoole elamumaad uusi elamuid ja nende abihooneid rajada 
ei ole lubatud.“ Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja 
rohevõrgustik“ kohaselt jääb kavandatav ala täielikult reserveeritud rohevõrgustiku puhverala mää-
ratlusega alale, kus teemaplaneeringus on sätestatud: “Puhveralal võib maakasutust tulevikus muuta 
ainult, kas kehtivas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus määratud juhtfunktsioonile vastavalt (nt 
elamuehituse reservmaa võtta kasutusele elamumaana, tagades sealjuures nt rohevõrgustiku korido-
ri toimimise) või maatulundusmaaks või haljasalaks ja pargiks vms haljasala olemasolu tagaval viisil 
kasutatavaks üldmaaks või veekogu maaks või kaitsealuseks maaks.“. Seejuures toimib rohevõrgusti-
ku puhverala loodusliku puhvrina kohaliku tasandil kaitse alla võetud Mäealuse maastikukaitseala ja 
olemasoleva tiheasustuse (sh tootmisala) vahelisel alal, mille kaotamine tiheasustuse laienemise läbi 
oleks lubamatu ja põhjendamatu. 

Seega on detailplaneeringu lahendus vastuolus kõikide üldplaneeringu tasandi strateegiliste pla-
neerimisdokumentidega ja üldplaneeringu muutmise põhjendustes on piirdutud avalikust huvist 
lähtuvalt vaid paljasõnaliste ja asjakohatute ning ebaproportsionaalsete põhjendustega, ei saa üldpla-
neeringu muutmist lugeda põhjendatuks. Olukorras, kus oluliselt muudetakse üldplaneeringu tasandi 
strateegilistes planeerimisdokumentides toodud põhimõtteid, peab selline tegevus põhinema otse-
selt avalikku huvi teenivana. Seega on oluline käsitleda mitmeid planeeringuga hõlmatud ala reaal-
seid alternatiive (sh nullalternatiiv ehk üldplaneeringu kohane lahendus), et leida avalikku huvi kõige 
paremini teeniv lahendus ja vältida tulevikus sarnastel tingimustel üldplaneeringu tasandi kehtivate 
strateegiliste planeerimisdokumentide ebasoovitavat muutmist vaid ühepoolsete ja mitte avalikest 
huvidest lähtuvate põhjendustega. 

Arvestades, et detailplaneeringuga kavandatakse ainsa avalikku huvi teeniva põhjendatava objekti-
na Lubja tee äärde sotsiaalmaad lasteaia rajamiseks, siis tuleb seda ala käsitleda keskkonnamõju osas 
kavandatavast elamurajoonist eraldiseisvana, mõju hindamisest väljajäävana. 

Viimsi vallas on juba olemasolevalt hulgaliselt planeeritud uusi elamualasid, kuid need on senini 
väljaarendamata ja nende kasutuselevõtuks ei ole valla sotsiaalne ja tehniline taristu järele jõudnud. 

Seega kaasneb iga üldplaneeringu kohatu täiendava elamuala kavandamisega lõhe vajalike teenuste 
ja võimaluste vahel, milliseid negatiivseid keskkonnamõjusid tuleb kindlasti hinnata.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise osas küsiti “Keskkonnamõju hindamise ja kesk-
konnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 33 lõike 6 alusel seisukohta järgmistelt riigiasutustelt: kultuurimi-
nisteerium, keskkonnaministeerium, sotsiaalministeerium ja keskkonnaamet. Kultuuriministeeriumi, 
sotsiaalministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi seisukohad olid lakoonilised ja probleemi kaugu-
sest lähtuvalt arusaadavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist mittetoetavad. Kesk-
konnaameti seisukohad olid detailplaneeringu lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamise osas kaalutletumad ja toetasid keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist üld-
planeeringu tasandi strateegilisi planeerimisdokumente oluliselt muutvate detailplaneeringute osas.

Viimsi Vallavalitsuse 28. jaanuari 2011 korraldusega nr 58 on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsu-
ses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa).

Viimsi Vallavalitsuse 28. jaanuari 2011. a. korraldusega nr 53 algatati Tallinna Halduskohtu 
16.12.2010 määruse haldusasjas 3-10-1988 ja planeerimisseaduse § 10 lõigete 5 ja 7 ning kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punkti 32 ja § 33 lõike 
1 punkti 3 ning Viimsi valla ehitusmääruse § 3 lõike 1 punkti 1 ja § 9 lõike 7 alusel Muuga külas 
Koorma tn 2a ning Virna tn 3 detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on laiendada 8,4 hektaril olemasolevat naftasaaduste mahutite parki 
koos seda teenindavate rajatistega mahuni 283 800 m3, sh kavandatakse rajatisi kõrgusega 50 m ja 
mahuteid kõrgusega 35 m.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise osas ei küsitud seisukohta keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõikes 6 nimetatud isikutelt, sest 
kavandatud tegevus on planeerimisseaduse § 292 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse § 01.07.2009 määruse 
nr 198 “Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri“ punkti 2 kohaselt olulist ruumilist mõju avaldav 
(naftatoodete terminal kogumahutavusega üle 5000 m3, kavandatav terminal ületab piirnormi ligi 56 
korda) ning KeHJS § 6 lõike 1 punkti 32 kohane (naftatoodete terminali püstitamine, kui selle kogu-
mahutavus üleatab 100 000 m3, kavandatav terminal ületab piirnormi ligi 3 korda). KeHJS § 35 lõike 
2 kohaselt algatatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine selle vajadust põhjendamata KeHJS § 
33 lõikes 1 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korral. Seega KeHJS § 6 lõikes 1 
nimetatud olulise keskkonnamõjuga objekti kavandamisel.

Viimsi Vallavalitsuse 28. jaanuari 2011 korraldusega nr 53 on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuses 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa).

28.02.–13.03.2011 tööpäevadel kella 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 
16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaare küla, Naissaare 
kordoni kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus: 
Planeeritava ala suurus on ca 1500 m2 ja asub Naissaare saarel ning piirneb Viimsi metskond M-94 

kinnistuga. Planeeringuga määratakse kinnistule üldplaneeringu kohane maakasutuse sihtotstarve 
ning ehitusõigus ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2 

ja kõrgusega 8,5 meetrit (abihoonel 5 meetrit).
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.ee.

vaid väike osa kunstniku aas-
tatepikkusest loomingust.

“Ma kasvasin üles puuklot-
side keskel,” meenutas Leelo 
Sareal. “Mulle meeldis puu 
lõhn.“ 14–15-aastaselt asus ta 

Ühing Korruptsiooni-
vaba Eesti kutsub koos-
töös Avatud Eesti Fondiga 
2011. aasta riigikogu 
valimiste raames üles 
vabatahtlikke vaatlema 
valimistoiminguid 
valimisjaoskondades üle 
kogu Eesti, et anda 
kodanikuühiskonna poolt 
panus valimiste õigus-
pärase läbiviimise taga-
misse. 

isa kõrval, kes oli puutöömees, 
kätt proovima. “See töö nõuab 
kannatust ja silma on ka vaja,” 
rääkis Leelo Sareal. Osa tema 
töid on valminud isaga kahas-
se. Näituse avamisel andis ta 
üle Mari-Ann Kelamile kauni 
intarsiakasti, isa viimase töö, 
mille ta oli valmistanud oma 
headele sõpradele Kelamitele.

Meriväljal elav Leelo Sa-
real on tütre sõnul väga mit-
mekülgselt andekas. Ta mängib 
viiulit ja klaverit, maalib ja joo-
nistab ning armastab väga lap-
si. Kuus aastat on ta töötanud 
Viimsi lasteaialastega. Viimsi 
Lasteaiad juhataja Margery Li-
lienthali sõnul on see suur õnn 
omada kollektiivis inimest, kes 
jõuab ja jaksab palju. 

Näitust saab vaadata kuni 
25. veebruarini. 

VT

Kutsutakse valimisi vaatlema
Vaatlemine on valimistoi-
mingute igakülgne jälgimine, 
sealhulgas osalemine hääleta-
mise käigu ja valimistulemus-
te kindlakstegemise juures; 
elektroonilise hääletamise 
korralduse ja süsteemi võtme-
haldusprotseduuride jälgimi-
ne; hääletamise hea tava ja 
ausa e-hääletamise põhimõte-
test kinnipidamise jälgimine; 
märgatud tähelepanekute, sea-
dustega vastuolude jms üles-

märkimine. Vaatlejaks ootame 
kõiki huvilisi.

Täiendav informatsioon ja 
registreerimine kodulehel www.
transparency.ee/valimiste vaatle-
mine.

Kalle Uusmaa
valimiste projektijuht

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
tel 682 7300, 50 21 059, 

valimised@transparency.ee

Leelo Sareali õnnitlevad tema kasvandikud Amarüllise lasteaia 
Roosa rühmast. Lilleneiuks on Viimsi Lasteaedade juhataja Margery 
Lilienthal.
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Veebruarikuu esimesel 
nädalal pidas oma viien-
dat sünnipäeva eralaste-
aed Pääsupoeg. 2006. aas-
ta jaanuaris avati Pääsu-
poeg 1 (Paakspuu tee 10, 
Pringi külas) ja aasta pä-
rast Pääsupoeg 2 (Suur-
Kaare tee 66, Pärnamäe 
külas).

Meie lasteaedades on loodud 
rõõmsate värvilahendustega, 
sõbralik ja koduselt hubane 
õhkkond. Tänu väikesearvulis-
tele rühmadele jõuab kõik päe-
va jooksul õpitu ja toimunu iga 
lapsevanemani. Rõõmud ja mu-
red saavad ühiselt jagatud. Eri-
list tähelepanu pööratakse laste 
individuaalsetele iseärasustele, 
tuuakse lapses esile tema anded 
ning pakutakse võimalusi nen-
de edasiarendamiseks.

Looduse märkamine
Õppe- ja kasvatustöös on oluli-
sel kohal looduse märkamine, 
selle seos keele, matemaatika 
ja kujutavate tegevuste õpeta-
misega. Tänavuse õppeaasta 
teemaks on: “Päike, õhk ja vesi 
– need me sõbrad kolmekesi!”. 
Selline teema lasebki omakor-
da suurel loodusel kumada läbi 
kõikide tegevuste.

Pääsupoeg 1 asub loodusli-
kult kaunis kohas, mistõttu on 
sagedased pikad jalutuskäigud 
mere äärde või metsa. Pidades 
silmas, et 2011. aasta on riik-
likult nimetatud metsa-aas-
taks, õpetasime lastele selgeks 
puude-põõsaste nimetused ja 
nende eripära ning korjasi-
me lehti herbaariumi tarbeks. 
Kõike seda õpitut kinnistasi-
me oktoobrikuus meeldejääval 
õppekäigul RMK Viimsi loo-
duskeskusesse, kus osalesime 
programmis “Eesti mets”.

Lisaks tugevale seosele 
loodusega pöörame me las-
tele õpetatavas tähelepanu ka 
ajaloole: mida me praegu siin 
Viimsis võime näha ja mis siin-
setes rannnakülades oli enne. 
Selleks annavad hea ülevaate 
mitmed õppekäigud Viimsi 
Rannarahva Muuseumi näitus-
tele, mida lapsed külastasid, 

Pääsupoeg sai 5-aastaseks

nagu “Võrgu ilu”, “Hülgekü-
tid”, “Kingu talu kevad-tööd”, 
“Eesti kalad”, “Röövpüük”, 
etendus “Kala kink” ja päka-
piku töötoad. Siinjuures tahaks 
tänada kõiki Rannarahva Muu-
seumi töötajaid, kes meid alati 
avasüli vastu võtavad. Suur 
tänu ka kõikidele bussijuhtide-
le, kes meid sõidutavad.

Õppe- ja teatriskäigud
Pääsupoeg 1-s töötab ka koo-
liks ettevalmistuse rühm, kus 
on tähtsal kohal lugemisõpe-
tus. Rõõm ja huvi esialgu raa-
matu piltide vaatamisest teki-
tab edaspidise lugemishuvi. 
Kui aasta 2010 oli lugemisaas-
ta, siis Pääsupoegadel on tra-
ditsiooniks saamas, et külas-
tame sügiseti õppetöö alguses 
Viimsi Raamatukogu. 

Selliste õppekäikude raa-
mes tutvustatakse lastele raa-
matukogu tööd, näidatakse 
uusi huvitavaid raamatuid ja 
loetakse ette põnevaid katken-
deid. Meie lapsed on siis mitte 
ainult head kuulajad, vaid nad 
oskavad ka ise peast esitada 
uut eesti lasteluulet. 

Peale õppekäike anname 
lastele võimaluse kõik nähtu ja 
kuuldu paberile kanda kas liht-
salt joonistades või akvarellide, 

kriitide või guaššidega maali-
des. Laste soov meisterdada ja 
huvi kunsti vastu on väga suur.

Igapäevasele õppetegevu-
sele lisaks aitavad Pääsupoega-
des laste andeid kaunite kunsti-
de kaudu vormida ja esile tuua 
muusikatundide ja muusika-
ringi õpetajad Katrin Raamat, 
Hille Savi ja Kätlin Kasper 
ning balletiringi õpetaja Tiina 
Rebane. Tänu nende õpetajate 
pühendunud tegevusele on või-
malik nii vanematele kui ka kü-
lalistele anda lastega toredaid ja 
sisukaid kontserte.

Selleks, et balletiringis õpi-
tu paremini kinnistuks, on kor-
raldatud ühiseid külastusi koos 
vanematega Rahvusooperisse 
Estonia vaatama balletti “Cop-
pelia”, “Metshaldjas” ja “Kolm 
musketäri”. Teatritegemist ole-
me käinud mitmel korral kae-
mas ka Eesti Nuku- Noorsoo-
teatris. 

Pääsupojale on traditsioo-
niks saanud ka see, et mitmed 
korrad aastas külastab meid 
erinevate etendustega Kaari 
Sillamaa Laste ja Noorte Muu-
sikaliteater. Nendes etendustes 
mängivad ja laulavad alati lap-
sed, mis omakorda sütitab ka 
meie pääsupoegasid julgemini 
esinema ja soovi tahta esineda. 

Kasvatame me ju lapsi olema 
avatud, julged, suutma oma 
mõtteid ja tundeid väljendada, 
olema aus ja sõbralik.

Alates 2010. aaasta no-
vembrist toimuvad Pääsupoeg 
1 ruumes Helen Doroni inglise 
keele kursuste tunnid lastele, 
kes õpivad vanemas rühmas.

Niisuguses hoogsas rütmis 
kulgeb meie lasteaias iga päev. 
Meie pääsupojad on tublid ja 
õpihimulised. Töö lastega on 
väga huvitav ja rikastav. Loo-
dan, et meil, õpetajatel, jätkub 
tahet, energiat ja sooja südant 
oma tööd vastutusrikkalt teha. 

Palju jõudu ja jaksu kõigile 
õpetajatele ja nende abidele! 
Palju rõõmu ja lusti meie pää-
supoegadele lasteaia viiendal 
sünnipäeval! 

Lastele ja nende vanemate-
le aga ütleme, et uks on kõigile 
pisikestele maailmakodanikele 
Pääsupojas valla. Tulge kae-
ma, meil on palju põnevat ka 
edaspidiseks!

Infot meie tegemiste kohta 
saate kodulehelt www.paasu-
poeg.ee. Ootame vaatama-tut-
vuma ja mängima hommikuti 
k 10–12 ja õhtuti k 16–18.

Marika Saul 
Eralasteaia Pääsupoeg 
Rõõmurullide õpetaja 

Oli tavaline reedene 
päev. Kas ikka oli? Hom-
mikul kell üheksa olid 
lapsed lasteaias juba õue-
riietes, et minna Viimsi 
Huvikeskusesse. Nimelt 
MLA Viimsi Lasteaiad ja 
Viimsi Huvikeskuse koos-
töö tulemusel korraldati 
meeldejääv kino külas-
käik.

Teekond sihtpunkti kulges eri-
nevaid võimalusi kasutades. 
Enamus Karulaugu Lasteaia 
lastest otsustasid jalgsi ko-
hale minna. Oli põnevust ja 
ekstreemsust. Trotsides tuult 
ja teede konarusi jõudsime lõ-
puks kohale, kus huvikeskuse 

Igati vahva ettevõtmine

turundus- ja müügijuht Heidi 
Kirsimäe kogu lastepere soo-
jalt vastu võttis.

Kohapeal nähtud film 
“Jõuluingel” tuletas nii mulle 
kui ka lastele meelde, et mit-

te ainult jõulude ajal ei peaks 
me üksteise eest hoolt kand-
ma, vaid kõigil järgnevatelgi 
päevadel. Kuid seda põnevam 
oli kogeda, et meie mõtted ei 
jäänudki ainult mõteteks. Osa 
lapsevanematest olid jõudnud 
filmi vaatamise ajal pead kok-
ku panna ning otsustanud lap-
sed autodega tagasi lasteaeda 
sõidutada. Seegi oli mitmetele 
lastele omaette elamus. “Mõt-
le, ma sain teistsuguse autoga 
sõita!” hüüdsid nad üksteisele 
õhinal. Nii jätkus elevust päe-
va lõpuni.

Oli tõesti igati vahva ette-
võtmine. 

Karin Raja
Karulaugu õpetaja

Sipelgate rühma lapsed joonistasid kinoskäigust pildid.

Pääsupoja sünnipäevalapsed koos oma õpetajatega. 

Meie sõbrad laias 
maailmas
Seekord kõnelen vaid kahest sõbrast, mõlemad 
põhjalast – Soomest Porvoost ja Norrast Skyst.

Valla aastapäeval viibisid meie pidustusel ka mõlema linna 
linnapead. Sky (hääldatakse šii) linnapea on meie ammune 
sõber,  sest ta on oma linna juhtimisega olnud seotud üle 
kümmekonna aasta. Loomulikult oleme oma geograafili-
se asendi poolest – pealinna lähipuhkerajoon – sarnased. 
Nende eelarve ületab meie oma kümmekond korda, kuigi 
elanikke on umbes 30 000. 

Porvoo on meiega võrreldav 2010. aastal nii elanike 
kui ka eelarve numbritega (ainult et siis oli nende number 
eurodes ja meil peaaegu sama number kroonides...).

Pikk koostöö vajas uuendamist, nii sai arutatud mõle-
ma sõpruslinnaga koostöösuundi ja kokkulepped fikseeriti 
ka uuendatud koostöölepingutega. 

Enno Selirand
nõunik

Lepingute allkirjastamine Porvooga. Allkirju annavad Porvoo 
linnapea Jukka Pekka Ujula ja Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas, vaatleb volikogu esimees Aarne Jõgimaa. 

Sky linnapea Georg Stub ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas 
sõpruslepinguid vahetamas. Nende tegevuse õigsust kont-
rollib vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa.

Võtame hääletaja peale!
Kuna liigun igapäevaselt valla teedel, märkasin täna hää-
letajat. Olin oma mõtetes ja ei tabanud kiirelt reageerida 
ning hääletaja jäi peale võtmata. Kahju!

Tänu sellele tekkis mõte propageerida vallasiseselt hääle-
tamist kui sellist. Riigimaanteedel liigeldes on hääletaja peale 
mittevõtmiseks vabanduseks kas ärikõned või valju muusika 
kuulamise soov, siis vallasiseselt need põhjendused ei tööta, 
kuna Rohuneeme tipust Statoilini sõiduks kulub ca 6 minutit. 

Ka ei ole vallasiseselt tegemist nn turvariskiga. 
Ka ei maksa alahinnata tunnet, et bussist maha jäänuna 

tabab stress tööle/kooli/bussile hiljaks jäämise ees, mis sel 
puhul oluliselt väheneks.

Käesolevaga kutsuksingi kogu valla liiklejaid üles nii HÄÄ-
LETAMA kui ka HÄÄLETAJAID PEALE VÕTMA.

Tegemist ei ole transpordiettevõtetele “ärategemisega“, 
vaid lihtsalt kulgemiseks kuluva energia optimaalsema kasu-
tamisega, kuna tegelikult on meil kõigil autos alati hääletaja 
jaoks ruumi.

Liigume koos!

Peeter Narusk
vallakodanik, apoliitiline
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Rahu, ainult rahu!
Just selliste sõnadega on kuulsaks saanud 
Karlsson katuselt Astrid Lindgreni lasteraama-
tutes. See mehike on öelnud nii mõndagi muud 
tarka veel, kuid hetkel tundub olema just see 
lühike lausejupp väga päevakajaline. Rahu on 
see, mille poole me kõik inimestena püüdleme. 
Ikka otsime rahu oma hinge ja rahu oma ellu, 
kuid selle leidmine ei ole üldse mitte lihtne. 

Sündmused maailmas, eel-
kõige Egiptuses näitavad 
ka seda, et ega see rahu, 
mis maailmas valdavalt 
valitseb, ei ole tegelikult 
tõeline rahu, sest see on 
haavatav ja mässumeelsus 
võib rahutunde väga palju-
dest inimestest hävitada.

Kuid siiski on need 
punapäise ja propelleriga 
seljal mehikese sõnad olu-
lised ja head, et me ikka 
mõistaksime rahu poole 
püüelda.

Oleme uuest aastast ära elanud juba enam kui kuu ja 
järjest kaugemale jääb jõuluaeg, mida peetakse väga palju 
rahu ja rõõmu ajaks. Kuid rahu poole peaksime me püüd-
lema tegelikkuses ju kogu aeg. Sest kui ei ole rahu, siis 
on meil raske leida ka stabiilsust ja turvalisusetunnet oma 
elus. Kui me tõmbleme siia ja sinna justkui kogu aeg mi-
dagi otsides, ise teadmata, mida me tegelikult soovime, 
muutub meie elu ja me ise rahutuks.

Kuidas aga jõuda rahu juurde, kuidas endas leida rahu?
Läbi sajandite on rahu sõnumit maailmas kandnud 

kristlus ja teisedki religioonid. Sest on ju igavese elu kon-
tekstis valdavalt unistus lõppematust rahu ja rõõmu riigist, 
kus lapsed mängivad koos kurjade koertega ja tibud reba-
sekutsikatega ning iga inimese hing on rahul ja rõõmus 
selle üle. See kõik aga tundub justkui kauge illusioon. 
Kuid väga paljus on see meie inimeste endi teha, kui kau-
gel selline rahuriik meist on.

Me vajame igaüks oskust aega maha võtta, et peatu-
da, mõtelda, et siis taas edasi minna juba palju targemana. 
Hallis argipäevas ja justkui orav rattas tormates, elades 
edu ja perekonna heaolu nimel, ei leia me selliseid het-
ki kuigi palju. Kuid selliseid hetki me vajame inimestena 
väga, et korrastada omi mõtteid ja tuua rahu tagasi oma 
ellu. Ja vana komme igal pühapäeva hommikul kirikus 
käia ei ole ka tegelikult mitte midagi muud, kui hetk, mil-
le võtame selleks, et enda sisemaailma korrastada. See on 
hetk, kus saame olla Jumala ees just sellisena, nagu oleme.

Kirik on paik, kus võime leida rahu. See on aga võima-
lik vaid siis, kui me ise end selleks ette valmistame. Just 
nii nagu tähtsale kohtumisele minnes seame endid korda, 
et ikka võimalikult šikk ja soliidne välja näha, nii peame 
me ikka ja jälle ka end sisemiselt korrastama. Nii valitseb 
ka rahu järjest enam meie üle ja otse loomulikult muutub 
siis ka meel rõõmsaks.

Tundub, et Karlsson teadis, millest räägib, sest ta oli 
igati rõõmus tegelane, aga selleks, et rõõmus olla, on vaja 
rahu südamesse!

Rahu ja rõõmu!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Vabariigi aastapäevakuu 
on toimekas ka Viimsis 
asuva Eesti Sõjamuuseu-
mi perele.

 
Sõjamuuseumi Filmipäevik 
on koostöös Allfilmi ja Eesti 
Filmiarhiiviga pakkunud Ees-
ti ajalugu tutvustavaid filme 
vaadata nüüdseks juba viiel 
korral. Sügisõhtutest oleme 
jõudnud uude aastasse ning 
järjest vähem pimedate õhtute 
saabudes läheb kevadsuvise-
le vaheajale ka Filmipäevik. 
Selle hooaja viimase filmina 
oli huvilistel võimalik vaadata 
1939. aasta sündmustest rääki-
vat filmi “Ma elasin Eesti Va-
bariigis” (Allfilm, 2010).

Filmi juhatas sisse kunst-
nik Valli Lember-Bogatkina 
(sünd. 1921), kes omandas 
kunstihariduse 1930ndate aas-
tate teisel poolel Riigi Kunst-
tööstuskoolis, mille ta lõpetas 
1940. aastal dekoratiiv-mo-
numentaalmaali erialal. Tema 
oli ka üks nendest kiitusega 
lõpetanutest, kes käis Kadrioru 
lossis president Pätsi vastuvõ-
tul. Tollasest vastuvõtust on 
kunstnikul meeles humoorikas 

Veebruarikuu Eesti 
Sõjamuuseumis

Valli Lember-Bogatkina oma 
loomingu näituse avamisel 
Viimsis 2009. a.

seik, nimelt president oli õpi-
lasi vastu võtmas ruudulistes 
toasussides.

Sarnaselt filmi viie interv-
jueeritavaga jäi ka kunstniku 
lapse- ja nooruspõlv 1930nda-
te aastate lõppu, mil ta veetis 
aega Saaremaal Kaarmal va-
naema juures, kus sõja algus 
noort neiut otseselt ei puudu-
tanud. Veidi varasemast ajast 
on Valli Lember-Bogatkinal 
aga helged mälestused – mee-

nuvad jalutuskäigud Raeko-
ja platsil asunud Vanal turul, 
tugev kohvilõhn Saiakangis, 
tolleaegsesse Nõmme uusera-
musse valminud esimene sei-
namaal jpm.

Filmipäeviku hooaega lõ-
petanud film pakkus rohkelt 
huvitavaid ajaloolisi kaadreid 
baltisakslaste lahkumisest, 
pommirünnakute vastu val-
mistuvatest soomlastest ning 
muretust ja kaunist sõjaeelsest 
suvest kuhu raadio ja ajakirjan-
duse vahendusel ilmusid halva 
eelaimduse noodid, mis tekita-
sid kodudes hirmu, mida lapsed 
omas ajas tunnetada ei osanud.

Omaette väärtusena joo-
nistus intervjueeritavate mä-
lestustest välja pilt tollastes 
kodudes valitsenud rahvusli-
kust vaimsusest, sellest kuidas 
väärtustati ja peeti lugu Eesti 
riigist. Vanema generatsiooni 
esindajatega Eesti Vabariigi 
aastapäevast rääkides, tuuakse 
enamasti välja kolm suuremat 
tähtpäeva, mida perega ala-
ti pidulikult kaetud laua taga 
peeti – jõulud, lihavõtted ning 
Eesti Vabariigi aastapäev ühise 
paraadivaatamisega. 

Eesti Sõjamuuseum tähis-
tab Eesti Vabariigi 93. sünni-
päeva 23. veebruaril kell 16.00. 
Selleks puhuks oleme palunud 
Vabariigi Presidendi kunagise 
protokolliülema Piret Saluri 
rääkima teenetemärkide kand-
mise etiketist, millele järgneb 
ajaloolase Leho Lõhmuse tee-
netemärke tutvustav ekskur-
sioon. Retseptivõistluse “Tort 
isamaale 2011” ideed tutvus-
tab võistluse korraldaja ning 
Nami-Nami kokandusportaali 
eestvedaja Pille Petersoo, kes 
toob näiteid ka varasematel 
aastatel valminud kaunimatest 
töödest. Maitsta saab mullu-
se tordivõistluse võitja Kaa-
re Kangro poolt spetsiaalselt 
antud ürituseks valmistatud 
šokolaadi-kohupiima-riivlei-
vatorti “Rukkileib”. Sünnipäe-
va puhul on kaetud  pidulaud. 
Sissepääs tasuta.

Üritusel osalemiseks palu-
me registreeruda hiljemalt 18. 
veebruariks e-posti aadressil 
info@esm.ee või telefonil 621 
7410.

Kristina Madisson
Eesti Sõjamuuseumi 
pedagoog-loovjuht

1. veebruaril esitleti 
Viimsi Raamatukogu 
seminariruumis koduloo-
list raamatut “Imperaator 
Peeter Suure merekind-
lus: Naissaar”. Sõjandus-
ajalooline raamat on kir-
jutatud Heino Gustavsoni 
materjalide põhjal.

Tegemist on populaarteadus-
liku väljaandega, kus vaadel-
dakse Naissaarel Peeter Suure 
merekindlusest säilinud mili-
taarobjekte patareide kaupa. 
Hulgaliselt illustratsioone si-
saldav 62-leheküljeline peh-
me köide on paras Naissaarele 
uudistama minnes reisijuhiks 
kaasa võtta. Äsja ilmunud raa-
matu näol on tegemist esimese 
osaga tulevasest raamatusar-
jast “Imperaator Peeter Suure 
merekindluse militaarturismi 
radadel”.

Naissaare kaitseehitised on 

Esitleti raamatut “Imperaator Peeter 
Suure merekindlus: Naissaar”

teema, mis tõi huvilisi kokku 
nii Viimsist kui ka kaugemalt 
ning esitlusest kujunes meele-
olukas ja hariv üritus. Pärast 
raamatukogu juhataja avasõna 
lõi piduliku meeleolu ansam-
bel Kuldne õhtupäike, mida 
juhatas Kuuno Kasak ning 

solistiks oli Heino Vompa. Kõ-
lasid laulud Gustav Ernesaksa 
ja Giuseppe Verdi loomingust. 
Autorile pühendatud muusika-
lise reliikviaga tervitas Erich 
Krieger. Sõna võtsid vallava-
litsuse arendusameti juhata-
ja Enno Selirand, kes rääkis 

Naisaare visioonist, ning kul-
tuuri- ja spordiameti juhataja 
Ott Kask, kes tervitas ja soovis 
edu järgmiste raamatute välja-
andmises. Lagedil asuva Eesti 
Vabadusvõitluse Muuseumi 
asutaja Johannes Tõrs lubas 
edaspidi hoida mere puhta, et 
poleks tarvis kahureid Nais-
saarele üles seada. Naissaare 
tähtsusest rääkis sõjaajaloola-
ne Mati Õun.

Iga sõnavõtt juhatas üritust 
haripunktini, raamatu valmi-
misse panustanud isikute ja 
nende tegemisteni, millest kõ-
neles ajaloolane Sven-Allan 
Sagris. Koostaja Peeter Böck-
ler (fotol raamatut üle andmas) 
rääkis põhjalikult kõigest seo-
ses raamatu tegemisega. Ühes 
temaga jagas autogramme ka 
raamatu koostamise parim abi-
line Mark Vint.

Kristiina Puura
Viimsi Raamatukogu

Filmistuudio Navona eesotsas rezissöör Jaan 
Kolbergiga kutsub üles jagama erakogudes 
olevat video- ja fotomaterjali 1991. aasta 20. 
ja 21. augustist Eesti Vabariigi taasiseseisvu-
mise dokumentaalfilmi “Kaks päeva augus-
tis“ jaoks.

“Otsime põnevaid ja erakordseid kaadreid 
ning fotosid vabariigi taasiseseisvumisest, et 
kasutada seda materjali dokumentaalfilmis 
“Kaks päeva augustis“. 

Jaan Kolberg palub videod ja fotod saata 1. 

märtsiks postiga aadressil Stuudio Navona, Mii-
duranna tee 53, Viimsi vald, Harjumaa 74001, 
täiendavat infot saab küsida e-posti aadressil 
kolberg@navona.ee. 

Kõikidele videomaterjali saatjatele teeb fil-
mistuudio tänutäheks nende saadetud VHSst 
DVD-koopia, sest arhiivikaadrid on enamasti 
salvestatud VHS-kassettidel. DVD-koopia tagas-
tab stuudio koos originaalsalvestisega omani-
kule. Samuti tagastab stuudio originaalfotod.

Ester Riispapp

Kogutakse video- ja filmimaterjali

Peeter Böckler ja Mark Vint annavad autogramme.

v
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Eesti Kooriühing korraldas 
laupäeval, 29. jaanuaril 
Estonia kontserdisaalis 
aastakontserdi, kus anti 
üle kooriühingu koori- ja 
puhkpillimuusika aasta-
preemiad. Nominente 
oli 12 kategoorias. Aasta 
koori tiitlile kandideeris 
14 koori üle Eesti, nende 
hulgas ka noorte sega-
koor Vox Populi. Koori 
dirigent, viimsilane Janne 
Fridolin pälvis viie kandi-
daadi seast aasta noore 
dirigendi tiitli. 

Janne Fridolin, kus te haridu-
se ja muusikahariduse oman-
dasite?

Olen sündinud ja kasvanud 
Jõgeva linnas, lõpetanud seal-
se gümnaasiumi ning muusi-
kakooli.

Tallinnasse tulin aastal 
1994, kui asusin õppima Tal-
linna Pedagoogilise Semina-
ri muusikaosakonda. Sellele 
järgnes Eesti Muusikaakadee-
mia koolimuusika instituut, 
mille lõpetasin 2003.aastal. 

Edasi tuli õpingutesse pikk 
paus, kuni leidsin, et teadmis-
tekarikad vajavad veel am-
mutamist. 2009. aastal astusin 
Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemia Kooridirigeerimise 
magistrantuuri ning hetkel 
olen sama osakonna doktoran-
tuuri tudeng.

Ja kui kaua olete olnud viim-
silane?

Elame perega Randvere kü-
las juba pea 9 aastat.

Kaua olete dirigent olnud ja 
milliste kooride ees?

Dirigent olen olnud sellest 
ajast peale, kui muusikaõpeta-
jana kooli tööle läksin. Sellest 
on möödas rohkem kui 11 aas-
tat, kui asusin Koolimuusika 
Instituudi eelviimasel kursusel 
muusikaõpetajana tööle Sõle 
Gümnaasiumisse. Kuna muu-
sikaõpetuse üks osa on kooli-
kooride dirigeerimine, sai mi-
nust peale muusikaõpetaja ka 
Sõle Gümnaasiumi lastekoori 
dirigent.

Paari aasta pärast vahe-
tasin töökohta ning tänaseni 
olen muusikaõpetaja-dirigent 
Tallinna Rahumäe Põhikoolis, 
kus juhatan sealset lastekoori 
ja poistekoori.

2006. aasta suvel ütlesin 
oma jah-sõna Vox Populi koo-
rile.

Kaks kõige “värskemat” 
koori on aga Eesti Posti sega-
koor ning minu oma kodukü-
las eelmisel aastal ellu kutsu-
tud Randvere segakoor.

Rääkige Vox Populist – kui 
kaua on see koor tegutsenud, 
kaua teie seda juhatanud?

2006. aasta suvel tegi gru-
piõde muusikaakadeemia päe-
vilt Elo Keskküla (praegune 
Pärnu kammerkoori dirigent) 
ettepaneku hakata koos tema-
ga ühte segakoori juhatama. 

Ütlesin ilma pikema mõtlema-
ta oma jaa-sõna ning sügisel 
olin koori ees, mis koosnes 
ütlemata toredatest, kuid üsna 
vähese laulmiskogemusega 
üliõpilastest. 

Hakkasime tegelema hää-
leseadega, et seda koori üldse 
kõlama saada. See oli vaevali-
ne töö, mille kestel nii mõnigi 
kord mõtlesin, et miks ma seda 
küll teen... Paari aastaga oli 
koori kõla ja lauljate muusika-
line haritus nii palju edasi läi-
nud, et saavutasime Bratislava 
konkursil hõbediplomi. See 
innustas edasi pürgima. Kuna 
Elo asus elama Pärnusse, jäin 
Vox Populi juurde 2008. aasta 
sügisest ainsaks dirigendiks. 

Kui suur on Vox Populi ja mil-
line on repertuaar?

Hetkel osaleb koori töös 
64 aktiivset liiget, kelle seas 
on Tallinna Ülikooli, Tallinna 
Tehnikaülikooli, Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemia, Eesti 
Kunstiakadeemia, IT Kolledži, 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, 
Eesti Hotelli- ja Turismima-
janduse Kõrgkooli üliõpilasi, 
Tallinna gümnaasiumite õpila-
si. Lauljate seas on huvitavate 
erialade spetsialiste – kohtu-
ekspertiisi sekretärist kuni pe-
dagoogini.

Võib öelda, et Vox Populi 
noortekoor koosneb aktiivse-
test ja ettevõtlikest noortest, 
keda ühendab suur kirg – lau-
lukirg. Perspektiivikaks muu-
dab koori tema liikmete soov 
tunda rõõmu eneseteostusest 
ning pidevast arengust. Kuigi 
tegu ei ole muusikat õppiva-
te noortega (v.a. kaks lauljat), 
on nad musikaalsed ning suu-
re energia ja tahtevõimega 
noored. Enamus lauljaid on 
üliõpilased või ülikooli äsja 
lõpetanud, mõned üksikud ka 
gümnasistid.

Repertuaar kasvab koos 
meiega. Alustasime kunagi 
väga lihtsatest koorilauludest, 
praegu on kavas ka 6–8-hääl-
seid teoseid. Eks koor tun-

neb ennast hästi neid teoseid 
esitades, mis dirigendi jaoks 
omavad suuremat tähendust. 
Mulle tundub, et meil õnnes-
tuvad väga hästi rahvalaulude 
seaded, peale eesti rahvalau-
luseadete oleme esitanud ka 
rootsi rahvalaule. 2010. aasta 
mais osalesime Pärnu Rahvus-
vahelisel Folkloorifestivalil, 
kus meile omistati  Kulddiplom. 
Samas võib öelda, et reper-
tuaarispekter on lai, leidub 
teoseid eesti klassikast kuni 
jazzmuusika ja kaasaegse 
muusikani. Hetkel tegelema ka 
laulupeorepertuaariga. 

Kas see on teil esimene suu-
rem tunnustus?

Tegelikult mitte – 2002. 
aastal omistati mulle Eesti 
Rahvuskultuuri Fondi Heino 
Kaljuste nimelise Fondi sti-
pendium. Tunnustused on ka 
erinevad tänukirjad, sh nii ha-
ridus- kui ka kultuuriministrilt. 

Mida veel teete lisaks dirigee-
rimisele? 

Olen kehv ei-ütleja ja see-
tõttu tiheda töögraafikuga. 
Lisaks viiele koorile töötan 
põhikohaga Tallinna Rahumäe 
Põhikoolis. Muusikaõpetaja on 
selline huvitav amet – sa pead 
olema ühes isikus nii lavastaja, 
näitleja, laulja, interpreet kui 
ka kultuuriloolane. Tuleb tea-

da ajastuid ja erinevaid kultuu-
re, teha see põnevaks ka laste 
jaoks, jagada oma teadmisi 
läbi aktiivse musitseerimise. 
Rahumäel tegutseb solistide-
ring ning toimub iga-aastane 
solistide konkurss, mis kul-
mineerub tavaliselt Nõmme 
suurel kultuuriüritusel Nõmme 
Kevad.

2009. aasta sügisel võtsin 
vastu toreda pakkumise – asu-
sin töötama väikeste mudilas-
tega Randvere lasteaias. See 
oli üle pika aja vahva koge-
mus, sest nii tillukeste laulu-
maiastega puutusin viimati 
kokku Pedagoogilise Seminari 
lasteaia praktikal. 

Peale muusikaõpetaja ja 
koorijuhi ameti olen üsna 
aktiivselt tegutsenud ka Ees-
ti Muusikaõpetajate Liidus. 
Ene Kangron (Eesti Muusi-
kaõpetajate Liidu välissuhete 
korraldaja, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia täiendkooli-
tuse peaspetsialist ning minu 
esimene dirigeerimise õppe-
jõud) kutsus mind 2003. aastal 
noortesektsiooni vedama. Sel-
lest ajast olen liidu juhatusse 
jäänudki ning hetkel ka kol-
mandat aastat liidu juhatuse 
esimees.

Millised on tulevikuplaanid 
seoses Vox Populiga ja laiemalt 
oma muusikategevusega?

Minu muusikategevus on 
tihedalt seotud kogu mu tööga. 
Olen õnnelik, sest minu töö on 
ka mu hobi. Laiem kontsertte-
gevus aga puudutab tõepoolest 
kõige enam noorte segakoori 
Vox Populi.

Vox Populi lähituleviku 
plaanid on seotud rahvus-
vahelise konkursiga Tallinn 
2011. See osutub kahtlemata 
kõige keerulisemaks konkur-
siks Vox Populi ajaloos, kuna 
konkureerivad väga kõrgeta-
semelised segakoorid, kelle 
seast oleme me ilmselt kõige 
nooremad ja mitte veel nii ko-
genenud. Ometi usun, et see on 
Vox Populile vajalik konkurss 
juba ainuüksi seal osalemise 
pärast – tugevdamaks laulja-
te lavanärvi ja ka teisi koore 
kuulates avardamaks lauljate 
silmaringi. 

Sellesse aastasse mahuvad 
veel esinemine Austraalia saat-
konnale, punk laulupidu, noor-
te laulupidu ja eelmisel aastal 
menukaks kujunenud kontsert-
etenduste mängimine augusti 
esimesel nädalal Veljo Tormise 
sünnitalus Kõrveaial Aru külas 
Kuusalu vallas.

Kontsert-etendus “Pariisi 
linnas Londonis” oli eelmise 
aasta kõige mahukam, kuid 
kindlasti ka kõige huvitavam 
projekt. Tagasiside etendusele 
on olnud äärmiselt positiivne, 
mis toob ka tänavusel augusti-
kuu esimesel nädalal meid taas 
Kõrveaiale. Lavastajate Anne 
Türnpu ja Eva Klemetsi ning 
näitlejate (Sandra Üksküla-
Uusberg, Marta Laan, Jekate-
rina Nikolajeva, Mikk Jürjens, 
Kristjan Üksküla, Lauri Kal-
doja, Reigo Tamm ja Kaspar 
Velberg) koostöös noorte se-
gakooriga Vox Populi sündis 
öine kontsert-etendus, kus 
lisaks sumedale augustikuu 
ööle mängivad oma rolli hei-
namaalt tõusev udu, ritsikate 
ja rohutirtsude laul ning kogu 
Kõrveaia ürgne loodus. 

Külavahelaulud ise on pä-
rit 19. sajandist, see on rahva-
pärane termin, mis on arvata-
vasti pärit Saaremaalt. Teda 
on nimetatud ka kohalikuks 
külalauluks ja külakroonikaks. 
Külavahelaul kujutab endast 
omapärast ja huvitavat laulu-
liiki eesti uuemas, lõppriimi-
lises rahvalaulus. Kohalike 
külalaulude temaatika on lai 

Aasta noor dirigent Janne Fridolin
– lauldakse kodukohast, koha-
likust olustikust, juhtumistest 
külas, noorte vahekordadest, 
inimeste plussidest ja mii-
nustest, nende omavahelistest 
suhetest, aga ka sotsiaalsetest 
vastuoludest ja ajaloosünd-
mustest. Need temaatikad on 
ka Tormise kooritsüklis “Kü-
lavahelaulud”, mis on kont-
sert-etenduse aluseks. Üks 
läbiv teema on aga see, kuidas 
19. sajandil eesti talutüdrukud 
olid valmis maha jätma oma 
kodukoha, sõitma linna, et 
ikka sakste moodi elada. Need 
tüdrukud muutusid kodukoha 
poiste pilkealusteks. 

Lavastuse sõnumi aga 
peaks publikuni tooma “Kü-
lavahelauludega” vahelduvad 
regilaulud, mis oma karmi ja 
realistliku sisu poolest erine-
vad kardinaalselt “saksa pee-
nete poiste järele õhkavatest” 
külavahelauludest, mis võiks 
panna korraks mõtlema tegeli-
ke väärtuste üle – need ei ole 
ju ajaga sugugi muutunud. 

Kontsert-etenduse pealkiri 
“Pariisi linnas Londonis” loob 
publikule kindlasti mingisu-
guse kujutelma. Päris kõike 
reeta ei taha, siis on suvel huvi 
tulla seda ise vaatama, kuid 
tagamaid valgustades on see 
pealkiri pärit “Külavahelau-
lude” kooritsükli avalaulust, 
kus on juttu keisri venna pruu-
dist, kellel oli juba peigmees 
olemas, kuid kel oli vaja ikka 
veel üht kosilast. Säärane rah-
valaul on ise pärit Karulast. 
Kuuleb ka ühest peremehest, 
kel oli neli tütart ja kes püüdis 
nad kõik ühele vastutulijast 
noormehele maha parseldada. 
Absurdi on küll ja naerda saab 
ka. Alltoon aga paneb taaskord 
mõtlema – kuhu kadusid selle 
laulu tekkimise hetkel meie te-
gelikud väärtused.

Nii et ka sel aastal lõpetab 
Vox Populi hooaja kontsert-
etendus “Pariisi linnas Londo-
nis”, kus loodame hea publiku-
ga kohtuda.

Uue hooaja algus on sep-
tembris, mil ootame, nagu 
ikka, oma ridadesse vahvaid 
lauljaid ning plaanis on võtta 
ette üks kontsertreis/konkurss 
väljaspool Eestit ja palju muud 
huvitavat.

Küsis 
Annika Poldre

Janne Fridolin juhatab viit koori, õpetab muusikat ja juhib Eesti Muusikaõpetajate Liitu. 

Kontsertetendus Vox Populiga Veljo Tormise juures. Foto Argo 
Tammemäe



VÕRGUTAJA
RANNARAHVA MUUSEUMI AMETLIK HÄÄLEKANDJA                                                 NR 1(2)

#

2. veebruaril toimus 
Rannarahva Muuseumis 
Rannarahva Koja korral-
datud infopäev ranna-
alade rahastamisest ja 
arenguperspektiividest.

Kokkutulnuile jagati infot eri-
nevate rahastusvõimaluste koh-
ta, mis on suunatud rannaküla-
de arendamisele ja randluse kui 
elulaadi  säilitamisele. Tutvus-
tati erinevaid käimasolevaid 
arendusprojekte, mis seotud 
mere ja randlusega.

Põllumajandusministeeriu-
mi esindaja tutvustas põhjali-
kult kalanduse ja ka kalanduse-
ga seotud turismi arendamiseks 
mõeldud vahendeid. Viimsi 
piirkonna kalurid ja kalandus-
ettevõtted peavad taotlemiseks 
pöörduma Harju kalandusühin-

gu poole, informatsiooni saab 
nii kalandusühingu kodulehelt 
www.harjuakalandus.ee kui ka 
Maainfo kodulehelt www.maa-
info.ee kalandusvõrgustiku tee-
ma all. Samas on ka ülevaade 

Räägiti randlusest ja rannaküladest

projektidest, mis on juba teos-
tunud – kindlasti hea inspirat-
siooniallikas. 

Räägiti ka LEADER-meet-
me rahastamisvõimalustest, mis 
on väga laiahaardeline ja toetab 

väga erinevate valdkondade tege-
vusi. Viimsi kuulub Põhja-Harju 
Koostöökogu tegevuspiirkonda, 
kes nõustab kohalikke taotlejaid. 
Täpsem info www.leaderph.eu.

Majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumi esindaja 
tutvustas Eesti merenduspolii-
tika arengukava, kuhu muuhul-
gas on sisse kirjutatud ka mere-
hariduse ja randluse temaatika. 
Hetkel on arengukava kooskõ-
lastusringil ministeeriumites ja 
ootab lisaettepanekuid, ning 
järgmiseks aastaks saab loode-
tavasti ka rahalise katte. 

Väga põnev oli kuulata, mis 
on erinevates Eestimaa ranna-
piirkondades teoksil. Pärnusse 
on kavas luua kalanduse info-, 
koolitus- ja nõuandekeskus; Kõr-
gessaare vald kavandab Lääne-
mere teadmuskeskust; Liivi lahe 

Ole ranna-
rahva tege-
mistega kursis!
Rannarahva Muuseum ja 
Rannarahva Koda hoia-
vad kõiki sõpru ja mere-
huvilisi oma tegemistega 
pidevalt kursis ka Face-
bookis. Seal on lehekülg, 
mille nimi on Rannarah-
va Kodu. 

Ka Viimsi Taluturg hoiab 
oma fännide meeled erk-
sad. Postitame värsket infot 
müügile saabuvast kauba-
valikust. Meie oma fänni-
dele midagi tasuta ei jaga 
ja kampaaniaid ei korral-
da – ootame sõpru sõpru-
se pärast! Tule ja liitu meie 
lehega ning ole rannarahva 
tegemistega kursis!

Perepäev Pringi külas
Nagu eelmisel, nii ka sel aastal korraldavad Rannarahva 
Muuseum ja Püha Jaakobi kirik 24. veebruaril toreda pere-
päeva Pringi külas.

Perepäeva külastamine on kõigile tasuta. Kell 12–17 on 
muuseum avatud, tutvuda saab kaheksa näitusega. Peredel on 
võimalus osaleda toredates programmides ja kunstiköögi töö-
toas. Avatud on kohvik, muuseumi ees pakutakse sõdurisuppi. 
Muuseumi seminariruumis tutvustatakse Kaitseliidu Harju Ma-
leva Rävala malevkonna poolt Kaitseliidu relvastust ja räägi-
takse huvilistele Kaitseliidu tegevusest. Kell 13 saab muuseumi 
pööningul tegutsevas kasukakinos näha filmi “Baruto – tõlkes 
kaduma läinud“. Eesti oma film tublist Eesti mehest, keda tege-
likult valdab tohutu igatsus kodumaa järele... Film on poolenisti 
keelatud, kinos ja televisioonis seda ei näe. Filmi tegemisest 
räägib Artur Talvik. Kell 14 toimub Sirje Runge näituse avamine 
Jaakobi kirikus. Kell 15 algab kirikus pidulik Kaitseliidu Tallinna 
Maleva orkestri kontsert.

Alar Mik

Tulekul rida põnevaid näitusi
16. veebruaril avame fotograaf Kalju Suure näituse. Välja 
on pandud mustvalged naisaktid, mida fotograaf on jääd-
vustanud juba kokku peaaegu viis aastakümmet. Näitus 
jääb avatuks kuni 20. märtsini.

23. märtsil avame Kristiina Kaasiku maalinäituse pealkir-
jaga “Mägede tipud on varjul“. Näitusel eksponeerib kunst-
nik suuri värvierksaid töid, mis oma abstraktselt olemuselt on 
head näited autori käekirjast. Kaasiku värvimaagilised tööd on 
vaatamiseks väljas kuni 1. maini.

4. mail avame Peeter Vähi fotonäituse. Väljapanek koos-
neb suureformaadilistest fotodest, mis pärinevad erinevatelt 
välisreisidelt, mille läbivaks teemaks on hõimud. Näitus on 
avatud 31. maini.

1. juunil avame näituse töödest, mis pärinevad fotovõistlu-
selt „Norra. Rannarahva lood“. Tegemist on MTÜ Norra Sõbrad 
korraldatud Norra-teemalise konkursiga, mille võidutööd on 
vaatamiseks väljas kuni 31. juunini.

Marion Ots

Onu Raivo 
kutsub 
meisterdama
Nüüdsest on kõik lapsed 
koos vanematega igal pü-
hapäeval k 12–15 oodatud 
Rannarahva Muuseumisse 
meisterdama.

Muuseumi kuldsete kä-
tega meistrimehe onu Rai-
vo juhendamisel ja muheda 
jutu saatel valmivad pui-
dust ning muudest loodus-
likest materjalidest kala- ja 
purjepaadid, kalaõnged ja 
muud põnevat. Lisaks joo-
nistatakse, volditakse, pan-
nakse kokku puslet.

Kuni lapsed meisterda
vad, saavad vanemad-va-
navanemad rahulikult koh-
vi juua ja muuseumis ringi 
vaadata või soovi korral 
koos lastega meisterdada. 

Eha-Kai Mesipuu

kalanduskogu on ellu viimas 
“Romantilise rannatee” projekti 
ning Rannarahva Muuseumil on 
kavas välja arendada Rannarah-
va keskus – nii mandril kui ka 
saartel tegutsev muuseum-eluvii-
sikeskus, mis tutvustab randlust. 
MTÜ Rannamõisa Laevaseltsi 
esindajad tutvustasid Tilgu sada-
ma arendamist ja oma kodukan-
di avamist merele. Suurepärane 
näide sellest, kuidas kohalikud 
elanikud panustavad ise elukesk-
konna arendamisse ja merenduse 
propageerimisse. Aastal 2020 
sõidab Tilgu sadama ja Tallinna 
vahel Rannamõisas ehitatud pur-
jelaev. 

Kõik ettekanded on kätte-
saadavad muuseumi kodulehel 
www.rannarahvamuuseum.ee.

Riina Aasma

Infopäeval räägiti muuhulgas ka rannakülade arengust.



Alates jaanuarist kuni 
20. maini on Rannarahva 
Muuseumis avatud Eesti 
Loodusmuuseumi imeline 
fotonäitus “Eesti kalad“. 

Kalad polegi nõnda külmad, 

Fotonäitus Eesti kaladest

tummad, libedad, haisvad, 
koledad ja klaasistunud pilgu-
ga olevused, nagu neid tihti 
kirjeldatakse. Süvenev vaata-
ja oskab neis näha kalailu ja 
mõista, miks nad just sellised 
on. Meritint näiteks lõhnab 

nagu värske kurk, harjusel on 
aga tüümiani ehk aedliivatee 
lõhn, mõni kala ei lõhna üldse, 
enamikel aga on tõesti spet-
siifiline kalalõhn. Nolgus ja 
meripühvel võivad pikalt uri-
seda ja väriseda, mõni kala aga 

piuksatab või koriseb vahel. 
Harjus ja roosärg on tõeliselt 
ilusad kalad ja paksude huul-
tega merivarblasel on beibe 
nägu. Kammeljal on justkui 
lemuurlase silmad. Kaugeltki 
mitte kõik kalad pole soomus-

tega kaetud. Kalad on just nii 
soojad kui soe on vesi, kus 
nad elavad. Peale kõige on nad 
maitsvad ja annavad kaluritele 
tööd ja leiba ning kokale inspi-
ratsiooni.

Eesti kalade nimestik sisal-
dab 72 kalaliiki ja kolme liiki 
sõõrsuusid. Et võimalikult pal-
ju neist oma liigitunnustega ja 
õigete värvidega fotole saada, 
peab nad kõigepealt elusalt ja 
tervelt kinni püüdma, seejärel 
kiiresti akvaariumisse laskma 
ja pildistama. Mõne kalaliigi 
puhul on tõepoolest võimalik 
pildistada kala tema loomulikus 
keskkonnas, ent mõne elupaik 
on mudane koht, kus nähtavust 
ei ole, ja kui kala armastab end 
veel liiva sisse ka peita, ei jääks 

fotole mitte kui midagi. Eesti 
Loodusmuuseumi zooloog ja 
loodusfotograaf Tiit Hunt on 
aastate jooksul üles pildistanud 
pea kõik meie vetes elavad ka-
laliigid ja seda tänu kalamees-
tele ja -uurijatele. Pika ja tihti 
ka keerulise töö tulemuseks on 
ainulaadsed fotod nii Eesti vee-
kogudes laialt levinud kaladest 
kui ka põnevatest liikidest, kel-
lega tavaelus pea kunagi kokku 
ei satuta. 

Näituse juurde kuulub ka 
laste (lasteaedadele ja 1.–6. 
klassile) haridusprogramm peal-
kirjaga “Lähme kalale!”. Lisa-
infot saab e-posti aadressil ma-
rion@rannarahvamuuseum.ee 
või telefonil 606 6945.

Marion Ots

Harjus. Fotod Tiit Hunt

Säga.

Esmapilgul on traditsioo-
nilise muuseumitemaa-
tikaga vähem haakuvat 
teemat raske ette kuju-
tada. Kuid röövpüük on 
jõudnud muuseumisse ja 
mitte sellepärast, nagu 
oleks ta mingi muistis. 

Tegemist on täiesti kaasaegse 
nähtusega. Kui 2005. aastal oli 
kalapüügialaseid seaduserikku-
misi 2996, siis 2009. aastaks 
oli rikkumiste arv ainult veidi 
kahanenud – kuni 2283 rikku-
miseni. Vete halb kvaliteet, kala 
vähesus, püügiriistade võimsus 
ja kalastushuviliste suur hulk 
on tekitanud olukorra, kus kala-
püüki tuleb seadustega rangelt 
piirata ja kontrollida. 

Näituse koostamisel tehti 
koostööd keskkonnainspekt-
siooniga ja kasutati kontroll-
reididelt saadud materjale. 
Koostajad annavad endale 
aru, et väljapanekuga kaasneb 
reaalne oht ja tähelepanelik 
külastaja võib saada ammen-
dava vastuse alljärgnevale kü-
simusele:

Kuidas saada rööv-
püüdjaks? 

- Ära raiska aega kalapüü-
giseaduste ja püügipiirangute 
uurimisega.

- Kui lähed kala püüdma, ära 
hakka püügiloaga jändama.

Röövpüüdjad

- Kasuta kalapüügiks iga-
suguseid vahendeid, mis sulle 
aga meeldivad.

- Kalade kudeajal kasuta 
nende rabamiseks ahingut või 
püüa kahvaga.

- Ära põlga teaduse saavu-
tusi ja püüa kala elektriga või 
lõhkeainet kasutades. 

- Kui peaksid püüdma iga-
mehele lubatud lihtkäsiõnge-
ga, siis võta neid õngi mitu 
tükki. 

- Ole julge ja kalasta ka  sel-
listes kohtades ja ajal, kus ka-
lapüük on keelatud – hea saak 
tasub võetud riski.

- Müü harrastuspüügil püü-
tud kala.

- Ehita jõkke tõkkeid ja pai-

galda need eriti voolusängi sü-
gavamasse ossa.

- Kui su püünisesse satub 
mõni ohustatud liiki kuuluv 
kala, siis ära teda vette tagasi 
lase. 

- Ära alamõõdulisi kalu min-
gil juhul vette tagasi viska, sest 
nendega on parematki teha.

- Sõida oma džiibiga suvali-
sest kohast otse veekogu äär-
de.

- Kasuta ka pisikesel järvel 
kalastades mootorpaati.

- Kui paned võrgud vette, 
ära neid tähista ja ära neile jär-
gi mine.

- Kasuta nii väikese silmaga 
võrku kui saad, sest sinna jääb 
rohkem kalu. 

- Kui sul peaks olema püü-
gipäevik, ära selle täitmisega 
endale tüli tee. 

- Vähki püüdes kasuta kind-
lasti käsi.

- Jääaugust õngitsedes lase 
vette hästi palju õngi ja mine 
teisel päeval vaatama, kui aega 
saad. 

- Ja kui sa peaksid märka-
ma, et keegi teine selliseid asju 
teeb, ära sa siis sellest mingil 
juhul 1313 numbrile helistades 
teada anna.

Et röövpüüdjaks saada, 
ei pea täitma kõiki nimetatud 
punkte, enamusel juhtudel pii-
sab ühestainsastki.  

Külvi Kuusk

Elektripüügivahend näitusel 
Röövpüüdjad. Foto Alar Mik



Hülgeküttimise ajalugu 
Eesti saartel ja rannikul 
ulatub kiviaega, mil hül-
jes oli rannikul põhiline 
saakloom. Kütiti viigreid, 
hallhülgeid ja randaleid. 
Hülgeid kütiti naha, 
rasva ja liha saamiseks. 
Esimesed hülgekütid 
jõudsid Prangli saarele 
tõenäoliselt kohe pärast 
saare asustamist 13.–14. 
sajandil. 

Püügivahendid
Hüljeste küttimiseks kasutati 
peamiselt harpuuni. Põhivarus-
tuse juurde kuulusid veel poots-
haak ja pussnuga. Soomlastelt 
õpiti pikksuusa ehk tangu kasu-
tamist. 19. sajandi keskel võeti 
Pranglis hülgepüügil tarvituse-
le sütikuga rihvelpüssid. Kuigi 
eestlaetavad püssid olid rasked 
ja tülikad kasutada, siis nüüd 
sai hülgeid distantsilt tabada. 
Rihvleid valmistasid kohalikud 
saare sepad. Esimese maail-
masõja ajal hakati hülgejahil 
kasutama vintpüsse. Moodsate 
relvade ja mootorpaatide ka-
sutuselevõtt tõrjus 1930ndatel 
kõrvale arhailised püügiviisid. 
Püügile mindi järjest kaugema-
le ja üha suuremate paatidega. 
Ühe reisi jooksul tapetud loo-
made hulk küündis sadadesse.

Püügiajad
Tulenevalt aastaaegadest ning 
püügivahenditest saab erista-
da talviseid püügiviise ja jää-
vabades oludes teostatavaid 
püügiviise. Talvised püügi-
viisid (veebruar–aprill) jaotu-
vad ühepäevasteks retkedeks 
saare lähedal ja hülgeseltsiga 
kuni nädalatepikkusteks jahi-
retkedeks kaugematel jääväl-
jadel. Jäävabades oludes (hi-
liskevadel, sügisel) jaotuvad 
püügiviisid rannalähedaseks 
püügiks ja kaugemateks mit-
mepäevasteks püügiretkedeks, 
mida tehti paatidega.

Hülgeselts
Hülgepüügiretk oli ühistöö. Ette-
valmistused hülgeseltsi moo-
dustamiseks algasid pärast jõu-
lusid, mil peeti esimesi läbirää-
kimisi. Selts koosnes reeglina 
4–8 mehest, liikmeteks eelistati 
nooremaid ja julgemaid. Seltsi 
rühmitumine ja lõplik liitumine 
toimus iivaknuudil (kolmeku-
ningapäeva õhtul), mil koguneti 
ühe seltsiliikme juurde, pandi 
paika tööplaan, jaotati ülesan-
ded ning tehti lõpuks seltsi kin-
nitamiseks liigud. 

Järgnevalt on kirjeldatud, 
kuidas sadakond aastat tagasi 
nägi välja pranglilaste hülge-
püügiretk.

Varustuse pakkimine
Kui meri oli kinni külmunud, 
hakati jahiretkeks valmistuma. 
Esmalt seati korda paat – ta-
valine merepaat, eistuk või 
jalastega hülgepaat. Jalasteta 
merepaadile kinnitati kiilu alla 

Prangli saare hülgeküttimise traditsioonid

trou (suusataoline puust abiva-
hend, mis võimaldas paati jää 
peal edasi lükata). Risti paadi 
peale paigaldati kohepuud, mis 
ei lasknud paadil külili kukku-
da ja mille otstest mehed paati 
edasi lükkasid. Paadi kaarte 
külge seoti veoköied, mille abil 
paati edasi tiriti. Paadid olid 
väljastpoolt valgeks värvitud, 
et need silma ei paistaks.

Paati pakiti järgnev varus-
tus:

- toidumoon
- puud
- tule- ja toidupada, hilise-

mal ajal priimus koos potiga
- seltsiliikmete rihvlid
- püssirohusarved, rihvlikuu-

lid, hilisemal ajal karbitäis tonge
- tangud (hülgesuusad) ja 

ümbriskottides valgevarjud
- pootshaagid, hülgerauad
- jääriided 
- kiiker ja kompass
- paadi puri

Hülgeküti riietus koosnes 
harilikest talveriietest (villased 
püksid, kampsun, särk), seljas 
lambanahast vest, peal pikk 
kasukas ja peas lambanahkne 
müts. Jalas olid kalamehesaa-
pad (jalas sokid ja kaltsud, tal-
la all heinad), varasemal ajal 
kasutati ka pastlaid. Käes vil-
lased labakindad, mille peale 
pannakse nahkkindad. Hiili-
misel pandi riiete peale valged 
jääriided (müts, särk, püksid).

Püügiretk algab
Kui varustus koos, haarasid 
mehed veoköitest ja kohepuust 
ning püügiretk algas. Hülge-
püüdjad lükkasid paati mööda 
jääd või tegid pikemaid püügi-
retki mitme paadiga – suurema 
paadiga sõideti jäävaba vett 
mööda kohale, väiksemaga lii-
guti mööda jääd edasi. Kui jõuti 
sobivasse kohta, peatuti ja min-
di hülgeid otsima. Üks mees 
jäeti alati paati valvama, tei-
sed läksid igaüks oma suunas. 
Varustusena võeti kaasa tang, 
rihvel, valgevari ja harpuuniga 
pootshaak, seljas olid jääriided. 

Harpuuniga jaht 
Vahel nähti lumel kaht liiku-
misteed – seal oli liikunud vana 
hüljes koos pojaga. Ka hülge-
poja nutt võis kütile hüljeste 

asukoha reeta. Kui kütt oli hül-
jest märganud, varjus ta esime-
se jääkrunni taha. Kui ta jõudis 
hülgele piisavalt lähedale, vis-
kas ta hülgeraua ehk harpuuni 
vanale loomale pähe. Pärast 
vana hülge tabamist tapeti hül-
gepojad. Pojad ei osanud veel 
kütti karta ja nad hukati poots-
haagi või mõne muu esemega 
pähe lüües.

Esimesed nahad
Väiksema saagi lohistas hül-
gekütt paadi juurde. Hülge 
lõuapärasse löödi harpuun ning 
harpuuni köiest ehk peldist ve-
dades viidi loom paadi juurde. 
Kui hüljes oli väga raske, kut-
sus kütt teisi mehi abiks veda-
ma. Paadi juures puistati sisi-
kond välja ja võeti nahk koos 
rasvaga maha. Pinnad (nahk 
koos rasvaga) pandi paadis 
üksteise peale, nahad vastamisi 
ja rasvapooled vastamisi. Täis-
kasvanud hülge liha ei jõutud 
kaugpüügis olles tavaliselt koju 
kaasa vedada, lihakeha jäeti 
varestele ja kajakatele või aeti 
jääaugust alla. Küll aga võeti 
kaasa noorte poegade liha.

Hülgeseltsis sai esimese 
hülge tapjast seltsi pealik. 

Rihvliga vaanimine
Pärast lühikest puhkust, vaadati 
taas kiikriga ringi. Kui märga-
ti jääl lesivaid hülgeid, tekkis 
kohe elevus. Hakkajam ja osa-
vam kütt võttis tangu, laetud 
rihvli ja valgevarju ning asus 
hülge poole teele. Algul liikus 
ta püsti, tangu järel vedades. 
Hüljestele lähemale jõudes las-
kus kütt vasakule küljele val-
gevarju taha tangule ja liikus 
parema jalaga tõugates loomale 
lähemale – seda tegevust ni-
metati vaanimiseks. Liikumine 
pidi olema hääletu. Ohtu aimav 
hüljes tõstis  pea ja vaatas küti 
poole, kuid valgevari ei lask-
nud tal lähenejat märgata, pea-
legi kandis vaanija valgeid jää-
riideid. Laskekaugus oli umbes 
100 sammu (80–90 m), kuid 
võimalusel mindi lähemale, et 
lask oleks kindlam. Sobivasse 
kaugusse jõudnud, suunas kütt 
rihvliotsa valgevarju august 
läbi, sihtis ja tulistas. Lastud 
hülged viidi paadi juurde, ee-
maldati pinnad ja jätkati reisi.

Õhtu jääl
Õhtu hakul hakati ööbimiskoh-
ta otsima. Kui lähedal oli mõni 
saar, võis sealt öömaja küsida. 
Kui oldi kaugemal merel, tuli 
ööbida väljas. Sageli ööbisid 
mitu seltsi koos. Ööbimiseks 
valiti koht, kus jää oli mitme-
kordseks kuhjunud – see aitas 
vältida olukorda, kus kütid jää 
äkilise murdumise järel satuk-
sid jäätükile või jää murdumi-
se tõttu liikuvate jääpankade 
vahele sattunud paat puruneks. 
Paat seati jäätükkide abil kind-
lalt paika. Seejärel söödi, peeti 
plaane ja mindi paati magama. 
Kui ruumi ei jätkunud,  magati 
ka paadi varjus jääl – alla laota-
ti kasukas, riidepool vastu jääd.

Hommik jääl
Ärgates olid jäsemed külmast 
kanged ja mehed pidid kiire 
liikumise ja kätega vehkimise-
ga endale sooja tegema. Mõni-
kord keedeti hommikul sooja 
teed. Varsti hakati jälle edasi 
liikuma. Tihti kohtuti ka teis-
te seltsidega. Siis ei tohtinud 
mingil juhul teisele seltsile 
oma saagist rääkida, kuna see 
tõi ebaõnne – mehed luiskasid 
kokku uskumatuid lugusid ja 
kinnitasid, et nad pole midagi 
saanud. Seejärel retk jätkus.

Veresaun
Hülged kogunesid poegimis-
kohtade lähedale jääkuhjatiste 
juurde tormivarju ja hoidsid  
lahti hulga jääreekusid, sulata-
sid hingeõhuga jääd ja kraapisid 
sellesse hingamisauke. Hüljes 
saab olla keskmiselt 7 minutit 
vee all, pärast tuleb ta pinnale 
hingama. Kui kütid mõne sel-
lise paiga leidsid, oldi õnnega 
koos. Kütte märganud vanad 
hülged kadusid merre. Kiirelt 
topiti kõik hingamisaugud lu-
mega kinni, üks keskmine auk 
raiuti aga suuremaks. Kui see 
oli tehtud, algas hüljeste surma-
mine. Esmalt tapeti kõik pojad, 
siis jõudis järg vanade kätte. 
Kui hülgel hapnik otsa sai, tuli 
ta suure augu äärde hingama, 
seal aga varitsesid kütid ja nii-
pea kui hüljes nina välja pistis, 
lendas harpuun talle pähe või 
raiuti pootshaak sisse. 

Retke lõpp
Hülgepüügiretk võis kesta mit-
meid nädalaid, mõnikord kuu 
või rohkemgi. Pranglilased käi-
sid jahil Kroonlinna all, Tütar-
saartel, Soome rannikul ja isegi 
Botnia lahel. Tagasi koju hakati 
minema alles siis, kui kaasa võe-
tud toidumoon lõppema hakkas 
või oli saadud piisavalt hülgeid. 

Kui hülged kütitud, asuti 
koduteele. Iga kütt ootas piki-
silmi kojujõudmist. Kodumetsa 
nägemisel kiirenes ja pikenes 
samm. Noored poisid ja tü-
tarlapsed jooksid jääle püügi-
meestele vastu, perenaised pa-
nid toidupajad ja kohvikatlad 
tulele. Kui pereliikmed vastu 
võetud, hakati saaki korrasta-

ma – hülgepinnad rulliti kokku 
ja seoti nööriga kõvasti kinni. 
Enamasti pandi need rullidena 
üksteise peale rannamajasse, 
kus need seisid turustamiseni.

Hülgerasv
Pindadelt kraabiti rasv maha ja 
nahk pandi kuivama. Rasvakiht 
oli umbes 10 cm paksune. Ras-
va kraapimiseks kasutati Prang-
lil rasvakaabitsat või nuga ning 
eraldatud rasv pandi tündritesse. 
Rasvakihte pakiti ka rullidena 
mandrile viimiseks. Enamasti 
viisid pranglilased terved hül-
gepinnad rullidena Tallinna. Va-
hel sulatati hülgerasva ka saarel 
ja turustati sulatatult traanina. 
Selle eest saadi paremat hinda. 
Reeglina ei tahetud turustatavat 
hülgerasva kodus sulatada, sest 
see haises. Ka ei olnud kodused 
vahendid selleks küllalt head. 

Hülgerasva kasutati:
- naha parkimisel;
- saapamäärdena (segatuna 

tõrvaga);
- praadimisel (hülgepoja rasv);
- värnitsa aseainena muld-

värvi tegemisel, immutusva-
hendina;

- loomade ravimisel;
- seebi tegemiseks (keetmi-

sel pandi ka loibasid seebiras-
va hulka). Hülgeseep oli musta 
värvi ja seda kasutati pesu esi-
mesel pesemisel. 

Hülgenahk
Hülgenahad pargiti harilikul vii-
sil. Osa nahku jäeti omale, ena-
mik müüdi Tallinnas. Poegade 
nahk oli enamasti kollakasvalge, 
vanematel – halli-mustakirju. 
Ostmisel eelistati valgeid nahku.

Kodus valmistati hülgena-
hast saapasääri, tossusaapaid, 
pastlaid (vanemal ajal tehti 
pastlaid ka hülgeräbilatest ja 
-loibadest), püssikotte, jahi-
kotte, rahakotte ja tubakakotte. 

Hilisemal ajal tehti hülge-
nahast kasukaid, mida kanti 
karv väljapoole. Valmistati ka 
käekotte, muhve ja mütse. Eriti 
kenad olnud viigrinahast kasu-
kad ja mütsid. 

Hülgeliha
Kiviajal söödi ranniku ja saar-
te asulates hülgeliha suhteliselt 
palju. Hilisemal ajal tarvitati 
hülgeliha söögiks rohkem hül-
geküttide perekondades. Eelis-
tati hülgepoja liha, mis olnud 
väga hea ja sarnanenud mait-
selt kanalihale. 

Hülgeliha soolati, kuivatati 
ja suitsutati, hilisemal ajal ai-
nult keedeti. Liha soolati ast-
jasse. Soolast hülgeliha kuiva-
tati kerisel, mis andis parema 
maitse. Hülgeliha keedeti ka-
hes või kolmes vees, maitses-
tati pipra ja soolaga, ka loorbe-
ri ja sibulaga ning söödi koos 
keedukartulitega. 

Nõukogude aeg
Kätte jõudis sõjaaeg ja siis oli 
merele minek keelatud. Paadid 
olid konfiskeeritud, hülgepüs-

sid korjati ära. Vanad hülgekü-
tid panid oma tangud, valge-
varjud ja harpuunid kuuri alla 
seisma. Pärast sõda toimus hül-
jeste küttimine vähesel määral 
ranna lähedal ja sedagi piiratud 
tingimustes. Merele minekuks 
oli vaja piirivalve luba, kaugele 
ei tohtinud minna, ööseks pidid 
paadid tagasi sadamas olema. 

Kuna hülged tekitasid püü-
niste lõhkumisega kahju, siis 
kehtestati 1950ndatel riiklik 
plaan hüljeste küttimiseks. Nii 
anti näiteks Prangli saarel püü-
gimeeskondadele kätte relvad ja 
neil lubati taas kaugema hülgeid 
püüdmas käima hakata. Plaani-
järgne püük toimus traalpaadiga 
ja hülgeid lasti optilise sihikuga 
varustatud vintpüssidega. 

Hülgeküttimise lõpp
1972. aastal keelustati hallhül-
ge ja 1980. aastal viigerhülge 
küttimine. Sellega lõppes sa-
jandeid kestnud hülgeküttimi-
se traditsioon Pranglil ja kogu 
Eesti territooriumil. Tänapäe-
val taotlevad kihnlased hülge-
küttimise kui traditsioonilise 
elatusala taastamist. Samasugu-
sed soovid on ka pranglilastel. 
Sadakond aastat tagasi leidus 
hülgekütte pea igast Prangli ta-
lust, 1960. aastatel käis hülgeid 
küttimas ligikaudu 20 meest.

2009. aastal oli saarel veel 4 
vana hülgekütti. Vaatamata sel-
lele, et hülgeid ei kütita enam 
30 aastat, elavad legendid vap-
ratest küttidest tänaseni.

Raamat Prangli ajaloost
Pikem ülevaade Prangli hülge-
küttidest ja teistest Prangli aja-
lugu puudutavatest teemadest 
on kajastatud aprillis ilmuvas 
raamatus “Harjumaa Uurimu-
si VIII: Prangli”. Kogumik on 
kuue autori nägemus saare mi-
nevikust ja olevikust. Artikli-
tekogumikus antakse ülevaade 
saare traditsioonilistest elatus-
aladest ja kombestikust, analüü-
sitakse Prangli murret, peatu-
takse huvitavamatel küsimustel 
saare minevikust, vaadeldakse 
Gustav Vilbaste tegevust Prang-
lil ja võetakse kokku aastatel 
2008–2010 toimunud Harjumaa 
Muuseumi välitööd saarel.

Alar Mik

Hülgeküti töö oli eluohtlik – jääl 
võisid läbi kukkuda ja uppuda, 
jää võis ära viia jmt. Foto Eesti 
Meremuuseum

Prangli hülgekütid 1930ndatel 
naasmas hülgepüügiretkelt. 
Foto Eesti Meremuuseum

Rannarahva Muuseumi hülge-
küttide toas leidub mitmeid 
Prangli küttide kasutuses olnud 
esemeid. Foto Alar Mik



Rannarahva Muuseum pole muuseum 
klassikalises mõttes, kuhu võib sisse 
astuda vaid kilesussides ning kus pole 
ruumi muusikale ega jutukõminale. 

Muuseumi õdusatesse ja miljööväärtuslikesse 
ruumidesse on väga oodatud kõik head inimesed, 
kes soovivad tähistada erinevaid pidulikke pe-
rekondlikke tähtpäevi alates lapse ristimispeost 
soliidse juubelipeoni. Samuti on uksed valla ette-
võtetele ja asutustele, et korraldada koosolekuid, 
seminare ning ametlikke vastuvõtte.

Muuseumirahvas aitab teid rõõmuga erilise 
ja sujuva sündmuse korraldamisel. Teame soo-
vitada häid toitlustajaid, kellega koostöös mõt-
leme välja kõige sobilikuma menüü peolauale. 
Meil on häid sõpru muusikute seas, kes teile 
nii lauluks kui ka tantsuks oskavad oma pillid 

Enam kui lihtsalt 
muuseum

seada. Korraldame muuseumigiidi abil põneva 
rännaku nii ajaloos kui ka muuseumi põneva-
tes tagatubades. Tunneme ka erinevaid vahvaid 
näputöömeistreid, kes aitavad üritusel külaliste 
aega sisustada. Võimalusi on piiramatult!

Suvisel ajal avaneb taas võimalus korraldada 
Viimsi Vabaõhumuuseumis imeline mereäärne 
pulmapidu, selleks on pruutpaaridel õige aeg 
hakata soovitud kuupäeva broneerima. Samuti 
on vabaõhumuuseumis võimalik tähistada eri-
nevaid perekondlikke tähtpäevi ja firmaüritusi.

Ruumide reserveerimisel ja ürituste korral-
damisel aitab teid meeleldi muuseumi turundus-
juht Eha-Kai, võtke julgelt ühendust telefonil 51 
00 281 või e-posti aadressil ehakai@rannarah-
vamuuseum.ee.

Eha-Kai Mesipuu

Neljapäeval, 17. veebruaril kell 17.32 
toimub Rannarahva Muuseumis kolme 
meresõja raamatu esitlus. Autorid vestle-
vad vastvalminud raamatutest ja jagavad 
autogramme.

Raamatute autoreiks on Eesti Akadeemilise 
Sõjaajaloo Seltsi esimees Hanno Ojalo ja sama 
seltsi auesimees, Viimsi juurtega Mati Õun. 
Kahe autori “Purjed ja püssirohi. Võitlused lää-
nemerel 18. saj” käsitleb meresõja sündmusi 
Põhjasõjas 1700–1721 ning sellele järgnenud 
Vene-Rootsi sõdades 1741–1743 ja 1788–1790, 
mis ajaloos on tuntud kui Kübarate sõda ja Teat-
rikuninga sõda. Sõjalood on sedapuhku vürtsi-
tatud kuningate-keisrite-keisrinnade eluseika-
dega. 

Samade autorite raamat “Võitlused Lääne-
merel 1914–1918” annab ülevaate I maailma-
sõja sündmustest meie kodumerel ja selle ran-
namail. 

Mati Õuna sooloraamat “Vaateid merekind-
lustele Tallinna lähiümbruses” on pühendatud 
lapsepõlvemaa Viimsi kaunitele ja tarkadele 
naistele ning julgetele meestele, nagu raama-
tu tiitellehe pöördel seisab. Juttu on selles 20. 
sajandi militaarehitistest – rannapatareidest ja 
nende suurtükkidest, betoonpunkritest ja maa-
alustest käikudest, kasarmuist ja laskemoona-
ladudest, kindluseraudteest ja nende vedureist, 
laevatehastest ja neis ehitatud sõjalaevadest. 

Näeme, et suur osa sellest militaarpärandist ma-
hub Viimsi valla maadele – Naissaarele ja meie 
kodupoolsaarele. Kõik kolm raamatut on rikka-
likult illustreeritud fotode, jooniste ja gravüüri-
reprodega.

Mati Õun

Kolme meresõja 
raamatu esitlus

Raivo anekdoodinurk
l Keskkonnainspektsiooni pressiteade: 2010 aastal said mitmed röövpüüdjad karistada alaealiste 
kalade võrgutamise eest.

l “Kuule Juku”, imestab onu, kes poisi kõrval kala püüab. “Ma ei saa aru, miks sa alamõõdulised 
kalad kotti pistad, aga suured vette tagasi viskad? Nii ei tohi teha!“ 
Juku vastab: “Aga meil on kodus ainult väike pann, seega pole mõtet püüda selliseid kalu, mis 
pannile ei mahu.“

l Kohtunik küsib röövpüügis süüdistatult: “Ja mis teil enda kaitseks öelda on?“ 
Süüalune vastab: “Kõndisin teritatud rehaga ojas.“

l Vangikongis päritakse uustulnukalt: “Mille eest sind istuma pandi?” 
“Röövpüügi eest.” 
“Ja palju väänati?”
“Kakskümmend viis aastat.” 
“Ära jama, mees, kes siis selle eest kakskümmend viis soolab?” 
“Ma püüdsin lõhkeainega kala,” selgitab uustulnuk. “Heitsin dünamiidi jõkke ja kus käis kärakas! 
Kõhud olid ülespidi kolmel lestal ja kahekümmnel tuukril...”
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Viimsi valla kultuurikalender
11.–24. veebruar

Palju õnne!

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 07.02.2011

Tere tulemast!
l Maria Lapimaal ja Marko Niimeisteril sündis 3. jaanuaril 
tütar Mia.
l Tiina Vasel ja Veiko Tarvisel sündis 3. jaanuaril tütar Sandra 
Emily.
l Erle ja Ragnar Toomel sündis 11. jaanuaril poeg Darius.
l Katrin Heinal ja Jüri Ivaskil sündis 17. jaanuaril poeg Marten.
l Meret Kanguril ja Karol Kõrmil sündis 17. jaanuaril poeg 
Mattias.
l Helen Randmäel ja Reigo Randmetsal sündis 19. jaanuaril 
poeg Roben Thor.
l Elisa Haldnal ja Roland Kenderil sündis 23. jaanuaril poeg 
Lars.
l Sirle Väitsal ja Ainar Lampel sündis 23. jaanuaril poeg Andre.
l Liina ja Tarmo Savolainenil sündis 25. jaanuaril tütar Mette.
l Mariliis Toomlal ja Viktor Koplusel sündis 25. jaanuaril tütar 
Kriss Carina.
l Tii Tammikul ja Margus Võsul sündis 27. jaanuaril poeg Stefan.
l Julia ja Bo Olaf Gisslenil sündis 27. jaanuaril tütar Vanessa 
Viktoria.
l Hele-Mai ja Vsevolod Poobusel sündis 29. jaanuaril tütar 
Mirtel.
l Birgit Mägil ja Aivar Põldal sündis 1. veebruaril poeg Edward.

Püsiekspositsioon “Eesti 
sõjaajalugu muinasajast täna-
päevani“
Kuni 26. veebruar “Eesti 
riiklikud teenetemärgid“ 
Eesti Rahvusraamatukogu 
rändnäitus
Avatud K–L k 11–18, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Uued näitused: 
Kuni 20. mai kalapüügi valu-
punkte puudutav keskkonna-
hariduslik näitus “Röövpüüdjad“ 
– näitus on valminud koostöös 
keskkonnainspektsiooniga, 
koostamist on rahastanud 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.
Kuni 20. mai Eesti Loodusmuu-
seumi fotonäitus “Eesti kalad“ 
(loodusfotograaf Tiit Hundi 
tööd)
Alates 16. veebruar Kalju Suure 
aktifotode näitus
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, muuhulgas näitused 
hülgeküttidest, mõrdadest, 
Kirovi kalurikolhoosi teemaline 
väljapanek
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P k 12–17
UUDIS! Iga kalendrikuu neljas 
neljapäev on muuseumis 
piletivaba päev!
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Kuni 20. mai lasteprogramm 
“Lähme kalale!“
(vaatame koos imelist kalade 
fotonäitust, teeme ise õnge, 
räägime õige kalamehe käitu-
misest, kuulame, nuputame, 
mõistatame)
Lastele vanuses 3.–10. a. ja 
1.–6. klass, maksumus 2 EUR/
laps. Programmi saab tellida 
ka vene keeles!
Eelregistreerimine: 
marion@rannarahvamuuseum.
ee või tel 606 6945
Rannarahva Muuseumis

Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Igal neljapäeval kell 10
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Talvehooajal palume 
muuseumikülastuse ja ürituste 
korraldamise soovist ette 
teatada telefonil 606 6941 või 
51 00 281.
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Avatud aastaringselt L k 10–14
Taluturg nii parklas kui ka 
muuseumi laudahoones!
Müügisoovidest teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kasutatud riiete müük
Alates 1. veebruar – fotonäitus 
“President T. H. Ilves Prangli 
saarel“
Prangli Rahvamajas

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

Püsinäitus “Naissaare militaar-
lugu“
Väjapanek avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Püünsi Koolis
Viimsi Kooli raamatukogus
Viimsi vallamajas

Leelo Sareali autoritööde näitus 
“Intarsia ehk puumosaiik”
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
I lennu lõpetajate fotonäitus
Viimsi Koolis

Akvarell-maali näitus “Minu 
armasam töötab KASSINA”
Kunstnik Mall Mets
E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses

Kuni 3. märts
Hinge Jürgensoni meremaalide 
näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses 

Kuni 28. veebruar 
Raamatunäitus “Kunst ja kultuur 
Tallinnas“
Lastele “Heljo Mänd 85“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitus “Varraku aja-
viiteromaan“
Prangli Raamatukogus

11. veebruar k 12
Humoorikas kohtumine
Natuke nalja, natuke muusikat…
Randvere Päevakeskuses

11. veebruar k 18
Viimsi Kooliteatri lastemuusikal 
“Lumekuninganna“ 
Kaastegev Viimsi Muusikakooli 
orkester
Osalevad Viimsi Kooli 2.–12. 
klassi õpilased 
Viimsi Kooli aulas

11. veebruar k 18
DJ-ring 
Osalemine 2 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses
 
12. veebruar k 12.30–18 
Sõbrakohvik 
Noored peavad ise kohvikut  
Võta sõber kaasa ning veetke 
noortekeskuses maiustades 
ja mängides mõnusalt aega! 
Randvere Noortekeskuses
 
13. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus 
Pühapäevakool 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

13. veebruar k 14.30 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
Koguduse täiskogu koosolek
EELK Randvere Peetri kirikus

14. veebruar k 12
Klubi “Tassike teed“ – Kuidas 
tunda SÕPRA?  
Lektor: Tallinna Ülikooli 
doktorant Egge Kulbok-Lattik
Randvere Päevakeskuses

14. veebruar k 18
Näomodelleerimise ehk 
Zogan-massaazi õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

15. ja 17. veebruar k 16–20 
Kitarriõpe 
Osalemine 7 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

16. veebruar k 15
Viimsi Kooliteatri lastemuusikal 
“Lumekuninganna“ 
Kaastegev Viimsi Muusikakooli 
orkester
Osalevad Viimsi Kooli 2.–12. 
klassi õpilased 
Viimsi Kooli aulas

16. veebruar k 16
Kalju Suure aktifotode näituse 
avamine
Rannarahva Muuseumis

16. veebruar k 18 
VIIMANE ETENDUS
Viimsi Kooliteatri lastemuusikal 
“Lumekuninganna“ 
Kaastegev Viimsi Muusikakooli 
orkester
Osalevad Viimsi Kooli 2.–12. 
klassi õpilased 
Viimsi Kooli aulas

16. veebruar k 19
Koguduse kool
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17. veebruar k 17.32  
Kolme meresõja raamatu esitlus
NB! Üritus algab tähenduslikult 
minutitäpsusega, palume mitte 
hilineda!
Autorid vestlevad vastvalminud 
raamatutest ja jagavad auto-
gramme, raamatuid saab koha-
peal sularaha eest soodus-
hinnaga osta 
Autorid on Eesti Akadeemilise 
Sõjaajaloo Seltsi esimees 
Hanno Ojalo ja seltsi auesimees, 
Viimsi juurtega Mati Õun
Sissepääs tasuta!
Rannarahva Muuseumis

17. veebruar k 18 
Mahekosmeetika õpituba 
algajatele
Läbiviija: Ene Lill 
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

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

18. veebruar k 19
Piilupesa Lasteaia 40. aasta-
päevale pühendatud pidulik 
kontsert
Viimsi Huvikeskuses 

18. veebruar k 19 
Nutikate Naiste Klubi 
Fimo ehted
Registreerimine ja info: 
Heidi, tel 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

19. veebruar k 13 
Eesti meeste meistrivõistlused 
saalihokis  
Meistriliiga mäng: SK Viimsi 
Kepp – Jõgeva SK Selver/Tähe
Korraldaja: Eesti Saalihoki Liit
Viimsi Kooli spordikompleksis

19. veebruar k 15
Võistluspäev
Osavõtt tasuta! 
Parimatele auhinnad!
Randvere Noortekeskuses

19. veebruar k 21
Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas 

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

20. veebruar k 11
Palvepäev
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. veebruar k 14.30 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. veebruar kell 18
Eesti Vabariigi sünnipäevapidu
Aktus-kontsert
Esineb ansambel Zorbas
Viimsi Päevakeskuses

22. veebruar k 16–20
Kitarriõpe 
Osalemine 7 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

22. veebruar k 18
Menüü planeerimise õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

23. veebruar k 11.25
Eesti Vabariigi 93. aastapäevale 
pühendatud pidulik aktus
Püünsi Koolis

23. veebruar k 13
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva 
tähistamine
Kontsert: Pirjo Levandi kitarriga
Veebruarikuu sünnipäevad!
Kohvilaud
Randvere Päevakeskuses

23. veebruar
Kalju Suure fotonäituse 

“Poliitilised portreed” avamine
Viimsi vallamajas

23. veebruar k 18
Eesti Vabariigi 93. iseseisvus-
päeva pidulik aktus, kontsert 
ja koosviibimine
Esineb käsikellade ansambel 
Campanelli
Viimsi Kooli Karulaugu õppe-
hoones

24. veebruar k 12–17
PEREPÄEV Pringi külas
Vabariigi aastapäevale pühen-
datud traditsiooniline perepäev
KAVA: Muuseumis avatud 8 
erinevat näitust, seminarisaalis 
tutvustatakse Kaitseliidu rel-
vastust ja tegevust, muuseumi 
ees pakutakse sõdurisuppi.
Alates k 12 toimuvad pro-gram-
mid kogu perele, sh Kunsti-
köögi töötuba lastele
K 13 saab pööningul tegutsevas 
kasukakinos näha koduigatsuse 
hõngulist poolenisti keelatud 
filmi “Baruto – tõlkes kaduma 
läinud”, mille tegemisest 
räägib filmi autor Artur Talvik

K 14 toimub Sirje Runge 
näituse avamine Jaakobi kirikus.
K 15 algab kirikus pidulik Kaitse-
liidu Tallinna Maleva orkestri 
kontsert
Kogu päeva jooksul on avatud 
pidupäevakohvik
Perepäeva külastamine on 
tasuta!
Rannarahva Muuseumis ja 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. veebruar k 14 
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva 
tähistamine
Esineb naisansambel 
Kaetud on kohvilaud
Prangli Rahvamajas 

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

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Ingmar Jõelat kutsuti 
Viimsi Koolis rahvakunst-
nikuks. Alati, kui toimus 
mõni kooliüritus, oli 
Ingmar see, keda laval 
näha võis. 

Kooliajal oli Ingmar paljudele 
eeskujuks, sest tema oli see, kes 
jõudis teha mitut asja korraga, 
osaledes kooliteatris, rahva-
tantsus ning pälvides autasusid 
luulekonkurssidelt. Tema jõud 
ei ole raugenud, siiani tegutseb 
ta mitmel rindel.

Pärast keskkooli lõpeta-
mist Viimsis võttis ta aasta 
vabaks, reisis natuke maail-
mas ringi ning astus siis 2010. 
aasta sügisel Tallinna Ülikooli 
koreograafia erialale õppima. 
Alles hiljuti tuli välja Pet Shop 
Boysi muusikavideo, milles 
võib näha Ingmarit peaosas 
tantsimas. 

Kuidas sul avanes võimalus 
osaleda Pet Shop Boysi muu-
sikavideos?

Kuidas need asjad ikka siin 
Eestis käivad – keegi tundis 
kedagi ja see kedagi järgmist. 
Artistid otsustasid oma video 
salvestada Eestis ning tahtsid 
siit ka tantsijaid. Nii saadeti 
neile umbes 50 tantsijast koos-
nev pildiseeria ja sealt tegid 
nad oma esimese valiku. 

Edasi valiti üksikud nomi-
nendid peaossa ning järgnes 
castingu teine osa, kus pidime 
kaamera ees improvisatsiooni-
lisi harjutusi tegema, rääkima 
ja karjuma, seda kõike tantsi-
des. Ja nii ma valituks osutusin. 

Millal ja kuidas sa leidsid 
oma ellu tantsu?

Tobe tunnistada, aga just 
nii nagu kõik need linnalegen-
did olin ka mina see, kes läks 
sõbrannaga kaasa Eesti Tant-
suagentuuri katsetele ja sinna 
ma jäin. Algul ei meeldinud 
mulle seal üldse. Esmakordselt 
armusin ma aga broadway jaz-
zi ja nüüdistantsu. 

Hakkasin asjaga tõsisemalt 
tegelema ja arenesin üsna kii-
resti. Järgnesid väiksemad esi-
nemised ning kui ma lõpuks 
linnahalli lavale välja jõudsin, 
sain aru, et ega ma enam lava 
jätta ei saa. Hiljem mõistsin, 
et mida rohkem ühe asjaga te-
gelda, seda keerulisemaks see 
muutub. Keerukus valmistab 
aga väljakutse ja see innustab 
tõsisemalt tööle. Olles teatriga 
juba nii palju tegelnud, tõu-
kas mind tagant soov alustada 
millegi uue ja põnevaga. Tant-
simine nõuab enda ületamist 
ning väga intensiivset tööd ja 
see sobis mulle.

2009. aastal pälvisid sa Super-
noova nooremas kategoorias 
kolmanda koha ning said au-

Rahvakunstnik Ingmar Jõela

tasustatud Bridge of Fashion 
Award’iga. Kust sai alguse 
sinu huvi moe ja moeloomise 
vastu?

Oi, see oli väga lihtne. Olin 
Viimsi Kooli lõpuklassis ja oli 
viimane võimalus osaleda kooli 
moešõul. Midagi ei olnud kao-
tada. Kui aga ma koolišõul tei-
seks jäin, ajas viha mind uuesti 
katsetama ja sel korral Super-
nooval. Seal läks tõepoolest 
väga hästi ja see oli suurepära-
ne kogemus.  

Aga kust sai alguse mu 
huvi? Arvan, et see on nii, et 
kui inimene ennast väljendada 
tahab, siis proovib ta seda igal 
võimalikul alal ning kuna ma 
olen alati proovinud ja katseta-
nud erinevaid stiile ja võima-
likke kostüümivariante endale, 
siis on see üsna loogiline, et 
mingil hetkel tuleb vajadus ka 
õmblusmasina taha istuda. 

Kuna sa oled praegugi üsna 
pädev nii näitleja, tantsija kui 
ka moeloojana, siis kelleks sa 
tegelikult end ise pead?

Varem ma ei osanud sellele 
vastata, aga kuna nüüd on nii 
läinud, et ma teenin oma palga 
vaid erialase tööga ja õpin vas-
tavat eriala ülikoolis, siis prae-
gusel eluperioodil võin ma end 
tantsijaks nimetada.

Millised on su edasised õppi-
misplaanid?

Tahaksin järgmisel aastal 
jätkata tantsuõpinguid välis-
maal. Londonis on mul töö ja 
peavari ootamas. Minu käest 
on tihti küsitud, kas ma näitle-
mise peale ei mõtle enam, aga 
ma ei usu selle õppimisse vä-
lismaal. Nagu Maurus seletab 
oma poistele:, “Mõni ütleb, et 
võõras keel on sügavam kui 
emakeel. Aga mis teeb kõik 
asjad suureks ja sügavaks – ar-
mastus. Ja mis teeb kõik asjad 
ilusaks? Jällegi armastus. Ilma 
armastuseta on kõik tühiasi. 

Seepärast räägib ka luule-
taja emakeeles, sest muidu ei 
oleks ta sõnades armastust, ja 
kui ei ole armastust, pole ka 
sügavust. See, kes ei armasta, 
selle silm on tume ja hääl on 
kume ja rääkigu ta kas või ing-
lite keeli, ei võidaks ta sellega 
iialgi südameid.“ 

Just seesugused tunded val-
davad ka mind teatri suhtes. 
Tants aga vajab kõrgemalt are-
nenud tehnikat ja võimalikult 
palju erisugust õpetusmeetodit.

Mida sa väärtustad, mis on see, 
mida sa oma elus pead väga 
tähtsaks?

Olen õppinud, et esmalt 
peab austama ennast. Jääma 
endale kindlaks, leidma endas 
jõudu. Peab leidma oma stiili, 
soovid ja vajadused. Vaid nii 
kasvame iseseisvaks ja tuge-
vaks. Seepärast peangi oma 
elus tähtsaks individuaalsust, 

Noorsoovahetusel 
Ukrainas
Viimsi Noortevolikogu esindajad osalesid kahe-
nädalasel noorsoovahetusel Ukrainas.

YEU (Youth for Exchange and Understanding) on rahvus-
vaheline organisatsioon, mille liige on nüüdsest ka Viimsi 
Noortevolikogu. YEU traditsiooniks on korraldada igal 
aastal kahenädalane noorsoovahetus, kus osalevad kõiki-
de sinna kuuluvate organisatsioonide esindajad. Seekord 
toimus kogu ettevõtmine Ukrainas – kahe nädala jooksul 
tutvuti Lvivi, Odessa ja Kiieviga. Projektis osales üle 90 
inimese kolmekümnest riigist, Viimsi Noortevolikogu 
esindasid Ingvar Arst ja Karin Pool. Noorsoovahetuse tee-
maks oli barjääride ja piiride ületamine, murdmine. 

Osalejad tõid välja peamiselt geograafilisi ja sotsiaal-
seid barjääre, millega igaüks oma kodumaal või ka reisi-
des kokku on puutunud. Projekt tekitas diskussioone ka 
puudega inimeste olukorra üle Euroopas. Elades tänapäe-
va arenenud maailmas ei märgata tihti, millised on inime-
sed meie ümber ning seda, et mõned neist vajad teinekord 
rohkem meie abi ja tähelepanu kui teised. Selles projektis 
osalenute ühine arvamus oli, et kõikidel on õigus olla akt-
septeeritud ja võrdselt väärtustatud.

Simulatsioonid õpetasid meid märkama, et puudega 
inimesed ei ole mitte teistmoodi, vaid lihtsalt mõned tin-
gimused on nende jaoks erinevad. Tähelepanuväärseks 
tuleb pidada seda, et pärast ühte elukutsetele pühendatud 
simulatsiooni oli väga raske leida ameteid, millega puu-
dega inimene hakkama ei saaks, kui talle on loodud sobi-
vad tingimused. Simulatsiooni abil kogesime, et ka pime 
inimene võib teha giiditööd ja liikumispuudega inimene 
võib olla trammijuht. Kui erivajadustega inimesele luua 
sobiv keskkond, on kogu maailm tema ees valla ning ta 
saab nautida samasuguseid hüvesid ja võimalusi, mida 
kõik teisedki. Tihtipeale loovad barjääre nende ümber mit-
te puudega inimesed ise, vaid hoopis teised – meie, kes me 
ei oska luua erivajadustele vastavaid tingimusi, milles see 
inimene hakkama saaks. 

Projektis osalejate seas oli ka kaks pimedat noort ning 
kaks nädalat nendega koos elades ja Ukrainas ringi reisi-
des õppisime vahetu kogemise teel, millised õigupoolest 
on need eripärad, mida tihti väga kardetakse ning mille 
tõttu erivajadustega inimesi vahel ei kaasata. Õppisime ja 
leidsime, et kui eelarvamused ja hirm kõrvale jätta, ei ole 
nende juures midagi nii teistmoodi, nagu vahel arvatakse.

Olenemata sellest, et me kõik olime erinevatest riiki-
dest, erinevate traditsioonide ja taustaga, leidsime, et kõik 
inimesed on väärtuslikud ja väärivad mõistmist. Tegemist 
ei ole pelgalt inimese vajadusega, vaid õigusega ning mit-
te keegi ei tohi neid õigusi piirata ega rikkuda. Usume, et 
töötubades ja vahetu kogemise teel omandatud teadmiste 
abil toimus muutus kõikide osalejate mõttemaailmas. Uk-
raina noorsoovahetusest saadud kogemus on väga väärtus-
lik ja õpetas osalejatele palju avatumat ja sallivamat suhtu-
mist sellesse, mis tundub esmapilgul teistmoodi. Usume, 
et Eesti ja kogu Euroopa võiksid olla palju sallivamad, kui 
inimesed suudaksid üle saada oma hirmudest tundmatu 
ees ning oleksid valmis selle nimel pingutama.

Ingvar Arst
Karin Pool

Viimsi Noortevolikogu

Ingvar ja Karin Ukrainas.

Ingmar Jõela õpib koreograafiat ja peab ennast eelkõige tantsijaks. 

omapära, sära.  
Tähtis on, et hädaldamise 

asemel võetakse midagi ette. 
Mina olen siiani nii toiminud 
ja olen leidnud oma ellu peale 
tantsu, teatri ja disaini ka jul-
guse, oma tahte ja armastuse.

Kes on sinu eeskujud?
Eeskujuks on töö, mida 

teha. Eeskujuks on kohad, kuhu 
jõuda. Kõike tuleb teha oma-
moodi ja armastusega. Proovin 
võimalikult palju inimestega 
vestelda, võimalikult palju ana-
lüüsida ja süveneda, leida uusi 
vaatenurki ja võimalikult palju 
kogeda, et siis olla iseendale 
eeskujuks. Kelle vigadest sa 
ikka õpid, kui mitte enda oma-
dest. Ja nii tuleb ennast kasva-
tada, et pärast suureks kasva-
nud lapse üle uhke olla.  

Heleen-Kristiin Kriisa
Viimsi Noortevolikogu
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Õpetajate võrk-
pallivõistlused
Eesti Koolispordi Liit koostöös Eesti Haridustöö-
tajate Liiduga korraldab igal aastal jaanuarikuus 
üleriigilise õpetajate võrkpalliturniiri. 

Viimastel aastatel on turniir muutunud rahvusvaheliseks 
tänu külalisvõistkondadele Soomest. Võistluse reglemen-
di järgi viibib ühest võistkonnast korraga väljakul kolm 
nais- ja kolm meesmängijat. Mängijad peavad olema kooli 
töötajad ja võistkonda on lubatud täiendada ühe õpetaja-
ga maakonna teisest üldhariduskoolist või vallavanemaga 
(linnapeaga). 

Turniir toimus 6.–7. jaanuaril Paides ja mängiti kolmes 
saalis. Kokku oli registreerunud 32 võistkonda koos EKSLi 
juhatuse ja külalistega Soomest. Võistkonnad olid jagatud 
kolme liigasse vastavalt eelnevate aastate võistlustulemus-
tele. Viimsi Kooli võrkpallihuvilised õpetajad kogunesid 
esimest korda saali kaks aastat tagasi jaanuarikuus eesmär-
giga tunda rõõmu mõõdukast füüsilisest pingutusest ja heast 
seltskonnast. Pärast paari kuud treenimist tekkis soov panna 
proovile oma võrkpallialased oskused ja otsustati hakata si-
hipäraselt treenima õpetajate võrkpalliturniiriks. Treening-
protsessi on lülitatud ka suvine treeninglaager. Treeningu 
juurde kuuluvad sõpruskohtumised teiste koolide õpetajate 
segavõistkondadega, et muutuda igas mänguelemendis se-
nisest veel kindlamaks. 

Kui eelmisel aastal olime turniiril õpipoisi seisuses ja 
alustasime mänge kolmandast liigast, siis sellel aastal olid 
korraldajad meid paigutanud juba teise liigasse, mis tähen-
das senisest tugevamaid vastaseid. Loosi tahtel olid meie 
alagrupivastasteks Soome Lammi Kool ja Põltsamaa Ühis-
gümnaasium. Esimeses mängus võtsime mõõtu ülelahe 
naabritega ja soojenduse järgi võis oletada, et nad on täiesti 
mängitavad vastased. Esimese geimi võitsimegi üllatavalt 
kergelt ja lootsime samasugust edu ka järgmises geimis. Pa-
raku oli kergelt saavutatud algedu uinutav ja kaks järgmist 
geimi läksid punkt punkti heitluses soomlastele. Õnneks ei 
lastud kaotusest ennast muserdada ja juba järgmises män-
gus tuli tõestada Põltsamaa õpetajatele, et ka Viimsi Koo-
lis osatakse võrkpalli mängida. Tasavägise mängu võitsid 
Viimsi õpetajad tulemusega 2:0, mis tähendas seda, et ala-
grupis saadi soolmaste järel teine koht ja vahegrupis mindi 
vastamisi põliste rivaalidega Kallavere Keskkoolist. 

Kallavere võistkonda on meil õnnestud võita eelnevalt 
ainult ühel korral, aga Paides tuli tunnistada nende pare-
must. Sellega olid esimese päeva mängud mängitud ja kor-
raldajad kutsusid kõiki osalejaid meeleolukale koosviibimi-
sele Paide restorani. 

Järgmisel päeval tuli heidelda teise liiga 7.–8. koha 
mängus Tallinna Inglise Kolledźi võistkonnaga. Üsna när-
vesöövas mängus õnnestus meil oma tahtmine peale su-
ruda ja võita mäng tulemusega 2:0, mis ühtlasi tähendas 
seda, et Viimsi Kooli õpetajate võistkond saavutas teises 
liigas 7. koha. Viimsi Kooli esindasid: Maret Laiv, Kirsti 
Kislenko, Vivika Kupper, Kersti Ojassalu, Lauri Koogas, 
Rein Tiisvelt, Aarne-Vello Kersa ja Peeter Sipelgas.

Igal pühapäevaõhtul võib näha neid samu inimesi koos 
sõpradega harjutamas juba järgmise aasta turniiriks.

Suured tänud Viimsi Keskkooli Fondile toetuse eest!
Peeter Sipelgas

Viimsi Kooli võrkpallivõistkkonna liige

Viimsi kooli õpetajate võistkond.

Kõrvemaal toimunud 
Harjumaa meistrivõist-
lustel suusatamises olid 
maakonna spordiliidu 
töötajatel kaks päeva 
käed-jalad tööd täis. 
Reedel, 28. jaanuaril 
peeti siin Harjumaa kooli-
dele teatevõistlusi, päev 
hiljem selgitati meistrid 
üksiksõitudes. Teate-
võistlustel Viimsi koolid 
esindatud ei olnud, küll 
aga tuli rõõmustavaid 
tulemusi teisel päeval.

Tüdrukute N14 vanuseklassis 
kutsuti autasustamisele lu-
mest meisterdatud pjedestaali 
kõrgeimale astmele Katariina 
Soone, kes tuli 1,4 km võitjaks 
ajaga 4.17. Katariina on CFC 
Jaak Mae Suusakooli kasvan-
dik. N35 vanuseklassi naistest 
saavutas Tiina Keridon 3 km 
läbimisel aja 8.49 ja kolmanda 
koha, sama kohaga päädis sõit 
ka naiste 5 km distantsil, ajaks 
15.23. Poiste M14 klassis tuli 
pronksmedalile 3 km ajaga 
8.47 läbinud Arthur Kooser, 
kes treenib Rein Ottosoni Pur-
jespordikoolis ja SPA Viimsi 
Tervis ujumisklubis. Seenio-
ride M35 klassis läbis  Raivo 
Pärnpuu 5 km ajaga 12.20, 
jäädes 20 sekundiga alla ai-
nult Peep Koidule Vasalemma 
vallast. M45 meeste 5 km sõi-
dus tuli Viimsisse kaks meda-
lit: Manivald Luidre sai ajaga 

Harjumaa meistrivõistlused 
suusatamises

13.07 kulla ja Hannes Pool jäi 
ajaga 14.12 jagama pronks-
medalit väärt kolmandat koh-
ta. M55 vanuseklassis võitis 
Aleksander Tishtshenkov hõ-
bemedali, sõites 5 km ajaga 
14.09. Noorematest meestest 

Spordiüritustest tulemas
NB! Viimsi valla meistrivõistlused SUUSATAMISES on esialgselt 
väljakuulutatud 12. veebruarilt edasi lükatud 6. märtsile! Lisa-
info: sporditöö koordinaator Tiia Tamm, tel 51 965 243, 609 
0980 või tiia@viimsivald.ee

19. veebruar 13.00 Eesti meeste meistrivõistlused SAALIHO-
KIS, meistriliiga mäng VIIMSI KEPP – JÕGEVA SK SELVER/TÄHE / 
Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Saalihoki Liit

21. veebruar 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPAL-
LIS, esiliiga mäng HC VIIMSI 1 – HC VIIMSI 2 / Viimsi Kool / 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

22. veebruar 19.00 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPAL-
LIS, meistriliiga mäng CHOCOLATE BOYS/VIIMSI – SK TAPA / 
Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

Kõrgeimal astmel on tüdrukute N14 1,4km võitja-Katariina Soone 
(CFC Jaak Mae Suusakool). 

Stardijoonel on M35 klassi 
5 km hõbemedalile tulnud 
Raivo Pärnpuu.

22. ja 23. jaanuaril toimu-
sid Viimsi Kooli spordisaa-
lis Eesti meistrivõistlused 
judos.

22. jaanuaril selgitasid omava-
hel parimad välja A-klassi ju-
dokad. Võistlustel osales 108 
neidu ja noormeest 17 klubist. 
Spordiklubist Ookami võittis 
osa kaks neidu ja 14 noor-
meest. Mõlemad neiud tulid 
ka medalile. Kehakaalus kuni 
48 kg tuli Crhistine Sallo Eesti 
meistriks, Katrin Mägedi (kuni 
60 kg) sai teise koha. 

Noormeeste arvestuses sai 
kehakaalus kuni 60 kg Kas-
par Tammjärv kolmanda koha. 
Kehakaalus kuni 66 kg pidas 
Klen Kristofer Kaljulaid päeva 
ühe emotsionaalsema finaal-
matši, mille tulemusena sai ta 
esikoha ja Eesti meistri tiitli. 
Henry Kolkkanen sai selles 
kehakaalus kolmanda koha. A-
klassi poolraskekaalus (kuni 
90 kg) võitis Andri Sokka teise 
ja Emil Orub kolmanda koha, 
Rasmus Raudi jäi viiendaks. 

Medalid riputas kaela Viim-
si vallavanem Haldo Oravas.

Järgmisel päeval, 23. jaanua-
ril toimusid sealsamas täiskas-
vanute Eesti meistrivõistlused. 
Osa võttis 16 klubi 107 judo-
kaga. SK Ookami oli esindatud 
kolme naise ja viie mehega.

Nendel võistlustel tegid 
rohkem mehetegusid klubi 
naised. Agnes Sillaste (kuni 52 

kg) võit esimeses ringis tuli nii 
kiiresti, see-eest teine matš oli 
pikk ja närvesööv. Vaatamata 
kõigele tuli hea tulemus – koht 
finaalis. Finaalis pidi ta aga 
vastase paremust tunnistama, 
seega teine koht. Kehakaalus 
kuni 70 kg oli meil tules kaks 
naist – Merle Reimer sai teise 
ja Merlin Teltvei viienda koha. 

Ka Ookami meeste etteas-
ted pakkusid tõelist sportlikku 
põnevust. Ants Oscar Pertel-
son saavutas kehakaalus kuni 
73 kg tubli viienda koha. Tema 
kolmas matš seenioride maail-
mameistri Joel Rohtbergiga oli 
nägemist väärt. Sama lugu oli 
ka Hookan Lemberi (kuni 100 
kg) debüütesinemisel täiskas-
vanute meistrivõistlustel, kus 
ta kolmandas ringis põnevust 
täis matšis suutis oma vasta-
se alistada. Lõpptulemusena 
omas kaalus viies koht.

Kokkuvõttes võitsid Oo-
kami judokad täiskasvanute 
meistrivõistlustelt kaks teist ja 
kolm viiendat kohta.

SK Ookami

läbis Eero Antons mõlemad  
põhiklassis kavas olnud dis-
tantsid, saavutades 10 km aja-
ga 29.07 hõbemedali ja jäädes 
5 km meeste üldarvestuses 15. 
kohale ajaga 14.06.

Rõõm oleks kõiki neid 
tublisid sõitjaid näha ka Viim-
si suusakoondise koosseisus 
Eesti valdade mängudel.

Tänan kõiki osalejaid, kes 
maakonna meistrivõistlustel 
tegid tubli sõidu! Kes aga see-
kord jäid autasust ilma, saavad 
selle kindlasti järgmisel aastal. 
Oma kullavarusid on võima-
lik täiendada ka Viimsi valla 
meistrivõistlustel, mis CFC 
Jaak Mae Suusakooli toel saa-
vad toimuma 6. märtsil Rohu-
neeme radadel.

Harjumaa suusatamise meist-
rivõistluste protokolliga saab tut-
vuda spordiliidu kodulehel www.
harjusport.ee. Sealsamas on ka 
pildigalerii, kus kaks suusapäeva 
kenasti jäädvustatud.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Raskekaalus (+90 kg) tuli 
meistritiitel, mille võitis Hoo-
kan Lember. Samas kehakaalus 
sai Oliver Liiv kolmanda koha.

Kokkuvõttes võitsid Ooka-
mi judokad A-klassis kolm 
Eesti meistri tiitlit, saime kaks 
teist ja neli kolmandat kohta. 
Klubide arvestuses tulime nii 
neidude kui ka noormeeste ar-
vestuses tublile teisele kohale.

SK Ookami judokad Eesti meistrivõistlustel

A-klassi +90 kg võitjad: 1. Hookan Lember – Ookami, 2. Mairis Holter 
– DO, 3.Oliver Liiv – Ookami. Treener Rain Arukaevu. Autasustasid 
judoliidu president Tõnu Tõniste ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas.
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ERAKUULUTUSED

l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja 
kassitoitu (kuivtoit). Pakun ka väga efektiivset abi 
lemmikute liigeseprobleemidele (looduslikud 
toidulisandid Inglismaalt). Kojutoomine tasuta. 
Tel 53 025 727, Heidi.
l Ehitus. Remont. Siseviimistlus. Sauna puitosad. 
Puusepa-, plekksepa- ja pottsepatööd. Tel 56 646 
709.
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või 
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad! 
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151. 
l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, 
krohvimis- jm ehitustööd. Saunade ehitus. 
Remonditööd. Kvaliteetne töö. Tel 51 10 992.
l Kvaliteetsed liuguksed ja garderoobid tootja 
hinnaga. Projektist paigalduseni. Hansaekspert OÜ, 
Rohuneeme tee 1, Haabneeme, tel 50 49 719.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 50 290 75, liuguksed.garderoobid@
gmail.com.
l Müüa puitbrikett, turbabrikett, puitgraanul, 
aminapuud 40l kotis, kivisüsi. Tel 637 9411, 56 
924 924, Vana-Narva mnt 9, www.leilibrikett.ee.
l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, sanglepp, 
kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta koju! 
Tellimiseks helista 600 0136, 52 00 093 või täida 
tellimisleht internetis www.puu24.ee. 
l Viimsi Peetri Pizza otsib oma kollektiivi toredat 
pitsameistrit! Kui oled hea suhtleja, töötahtega, 
kiire, aus ja puhtusest lugupidav, ootame Sinu 
CV-d e-posti aadressile sirli@tehnovorm.ee. Eelis-

tatud väljaõppinud pitsameister, aga on ka 
võimalik väljaõpe kohapeal. Eriti oodatud on 
Viimsi piirkonna huvilised.
l Viimsi Tervis SPA hotell pakub tööd öökoristaja-
tele ja tublidele abilistele toateeninduse vald-
konnas (tööaeg laupäeviti ja pühapäeviti 5–6 
tundi päevas, vanus alates 16. eluaastast) ning 
hotelli administraatorile. Kandideerimiseks palun 
saata avaldus ja CV viimsispa@viimsispa.ee.
l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome! Koolitame 
Tallinnas, Kadriorus J. Vilmsi 53. Individuaaltundi-
de paketid: 20t (20x45 min), 30t (30x45 min), 40t 
(40x45 min). 1t (45 min) al 17.-. Proovitund soo-
dushinnaga 2t (2x45 min)/2x14.-. Parimad indivi-
duaaltundide hinnad Tallinnas! Minigruppide (2–4 
õpilast) info kodulehel! www.kajavahikoolitus.ee, 
e-post kajavahi@hot.ee, tel +372 55 30 122.
l Pakun lapsehoiuteenust Viimsi, Merivälja ja 
Pirita piirkonnas. Olen lõpetamas lapsehoidja
II kutse koolitust märtsis. Tel 56 952 226.
l Otsin inimest, kes tooks 6-aastast noormeest 
õhtuti (E–R) Karulaugu lasteaiast ja veedaks 
temaga meie kodus paar tundi. Võib olla ka koo-
liõpilane. Tasu jm kokkuleppel. Elame Kaluri teel. 
Tel 51 56 086.
l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud toi-
dukartulit Ants hinnaga 0,5 €/kg. Üle 50 kg 
koguse korral Viimsi vallas kojutoomine tasuta.  
Info tel 55 600 545.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning 
puude langetamist. Tel 55 637 666.

TUNTUD BRÄNDID 
USA-ST!
Uus pood 

“Riietering” 
avab märtsis oma 
uksed Comarketis, 

II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, aksessuaare ja 
lisaks ka madratsid.

Astu läbi ja Sa ei kahetse!

Julge muuta oma elu!

Perevägivalla ohvrite
tasuta nõustamine 

Registreerimine k 11-17, 
tel 52 64 697.

www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

Sinu tugiisik Viimsi vallas
eesti keeles reedeti 

k 13-15 tel 545 75 154
vene keeles esmaspäeviti 

k 13-15 tel 591 08 225

ARMAS PIILUPESA RAHVAS!

PIILUPESA LASTEAED TÄHISTAB 
OMA 40. SÜNNIPÄEVA!

OLED OODATUD KONTSERTI NAUTIMA JA VANADE SÕPRADEGA KOHTUMA
18. VEEBRUARIL KELL 19.00 VIIMSI HUVIKESKUSESSE , ET PISUT VANU AEGU MEENUTADA.

 Oma tulekust anna palun märku hiljemalt 14.02.2011 
Kristile e-posti aadressil kristi@piilupesa.edu.ee või telefonil 58 050 967. 

Osavõtumaks 3 EUR, tasuda: Kristi Kirbits, arvelduskonto nr 10010845000012.  
 TULE KINDLASTI, KUI TUNNED, ET PIILUPESAL ON KOHT SINU SÜDAMES!

Harmoonikumi 
pidupäevaidee
Hea toit heas seltskonnas – see on parim 
viis kaunistada oma pidu- ja miks mitte 
ka argipäeva.

Eesti Vabariigi aastapäeva künnisel kut-
sub Harmoonikum viimsilasi osa saama 
Laidoneriproua kohvilauast. Laupäeval, 19. 
veebruaril kella ühest päeval saab proo-
vida muhedaid klikiaegseid pidusööke, 
mis on valmistatud meie mõisaproua ret-
septiraamatute vaimus. Menüüs on tatra-
pannkoogid kalamarjaga, selge puljong 
pirukaga, hõrgutavad pudingid ja palju 
muud peent ja Eestimaist. Toidud on val-
mistatud nii, nagu see käis vanasti ja nagu 
see Harmoonikumis kombeks  – ehedast ja 
puhtast toiduainest, hea tuju ja pühendu-
musega. Lisaks mõnusale suupistele saa-
vad soovijad ideid, retsepte ja õpetusi, et 
siis juba ise oma lähedasi meeldiva pidu-
lauaga üllatada. 

Kohtumiseni Harmoonikumis, mis asub 
Laidoneri mõisa Karjakastellis Pargi tee 8!

Ene Lill
Harmoonikumi perenaine

Tule väitlusele
15. veebruaril kell 18.30 toimub Viimsi 
Kooli saalis valimisväitlus. 

Ürituse korraldavad kodanikeühendus 
Meie Viimsi (kontaktisik Madis Saretok, 
50 11 562) ja Viimsi Noortevolikogu (Kas-
par Kägu, 51 58 800). Väitluses osalejatena 
on end üles andnud Urve Palo (SDE), Mar-
ko Mihkelson (IRL), Viljar Jaamu (RL), Raivo 
Uukivi (Kesk), Kalle Palling (RE), Artur Talvik 
(Rohelised) ja üksikkandidaat Leo Kunnas. 

Väitluse teemade valikul on peetud sil-
mas osalejate endi avaldusi, lubadusi ja 
nende eeldatavat ning teadaolevat erialast 
ettevalmistust, samuti erakondade valimis-
platvorme.  

Väitlus toimub järgmistel etteantud tee-
madel:

1. Valitsemise- ja valimisüsteem 
2. Tasuta (kõrg)haridus 
3. Majandus – maksusüsteem, energee-

tika tulevik
4. Riigikaitse – ülesehitus (sh palgaar-

mee temaatika)
5. Reginaalpoliitika/haldusreform
6. Mis on kandidaadi arvates Viimsi kõige 

tähtsam küsimus, mille lahendamine saaks 
olema tema kohustus riigikogu liikmena?

Iga kandidaat saab ühe minuti jooksul 
esitada vastaval teemal nii oma ja/või oma 
partei seisukoha. 

Sellele järgneb väitlus, see tähendab 
vastasväitlejate seisukohtade ümberlükka-
mine või siis nende toetamine ja täienda-
mine. Sõna annavad moderaatorid. Väitluse 
jooksul saavad esitada küsimusi ka saalisoli-
jad. Väitluse orienteeruv aeg on planeeritud 
kahele tunnile, vajadusel on võimalik ka ar-
vestada lisaajaga.

Head matkahuvilised!
Viimsi Pensionäride Ühenduse järjekordne matk sarjast “Tunne oma koduvalda” 
toimub 27. veebruaril 2011 algusega kell 11.30 Viimsi Haigla juurest.

Seekord kõnnime poolsaare läänerannikul: Haabneeme mõisa asupaik, Pringi jahi-
sadam, vabaõhumuuseum, Püha Jaakobi kirik, Viimsi Vabakoguduse kirik, Nugise tee, Held-
ri küla. Teel leiame metsatuka, kus säristame vorstikesi. Kepikõndijatel võtta kaasa kepid!

Kohtumiseni matkal! Volli Kallion, 601 2354.

Reklaami 
end siin!

vt@viimsivv.ee

Power jooga 
treeningud Viimsi 
Huvikeskuses
Treeningud toimuvad teisipäeviti k 19.45 
ja reedeti k 18.30

Power  jooga on jõuline ja dünaamiline 
jooga vorm, kus kasutatakse kogu  lihas-
konda, mis teeb power joogast kõige enam 
keha vormiva joogastiili. Puhkepause on vä-
hem kui näiteks Hatha ja Kundalini Joogas, 
harjutused intesiivsemad ning jõulisemad. 
Paljusid harjutusi tehakse ka kiiremas tem-
pos. Tänu intensiivsusele põletab power joo-
ga palju kaloreid ning puhastab organismi, 
ainevahetus kiireneb ja püsib kiirena pikka 
aega ka peale treeningut. Harjutused anna-
vad jõudu ja painduvust ning aitavad oma 
keha paremini tundma õppida ning saavu-
tada enesekindlust ja rahulolu. Leevendab 
seljaprobleeme ja üldse parandab liiges-
te liikuvust, tugevdab ning vormib lihaseid, 
parandab keskendumisvõimet ja tõstab 
meeleolu. Tugevdab südant ja suurendab 
kopsumahtu. Tund sobib kõigile kuna on või-
malik valida mitme raskusastme vahel, mida 
treener ette näitab, samas peab olema soov 
end arendada ja tahtejõudu, et pingutada.

Treener Evelin Märtson
sertifitseeritud fitness konsultant

Info ja registreerimine:
telefonil: 5136767

e-mail: completebodyconcepts@yahoo.com

18. veebruar 19.00 Fimo ehted (2h)
Õpetame tegema erinevaid fimo torusid.

Koolitusel valmib igale osalejal nägus pross 
või ripats. Koolitajad: Heli ja Kairi – Käsitöö-
pood PISTE / Hind 11.20 EUR / Koolitusel 

osalejate arv 8-12 inimest

3. märts 19.00 Tekstiilvärvide 
töötuba (2h) 

Kaunistame kaasa võetud riideesemeid. 
Teeme tööd erinevate tekstiilivärvide, 

markerite ja Inktense pliiatsitega. Koolitaja 
Maris Viires – Kunstiait / Hind 11.20 EUR / 

Koolitusel osalejate arv 6-12 inimest
Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse 

Päikesepesa ruumis.
Info ja registreerimine: heidi@huvikeskus.ee 
või telefonil 56 676 335. www.huvikeskus.ee

“Nutikate  naiste  
klubi“ õpitoad!

Suure huvi tõttu pilatese 
treeningute vastu avab 
Flexus Pilates Studio
Viimsi Huvikeskuses 

uue treeninggruPi!
(Lapseootel) emade pilatese trennid 

hakkavad toimuma alates 2. veebruarist
esmaspäeviti ja kolmapäeviti k 10.45-11.40.
trenni on teretulnud nii lapseootel naised 

kui ka emad koos lastega
(lapsed mängivad trenni ajal saalis)!

treeneriks on eva Pettinen - 
14-a. rahvusvaheliste treenimisalaste 

teadmiste ja kogemustega 
eesti esimese pilatese stuudio asutaja, 

koolitaja ja peatreener.
Lisainfo: www.pilatesstudio.ee, emailil 
info@pilatesstudio.ee või telefonil 5342 

6382 (e-r 10-18).
Tere tulemast!
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Viimsi Spa 
prillipoes
PSuured hinna-
soodustused!
POstes kahe-
osalised prillid,
saad üheosalised tasuta!

PSilmaarsti vastuvõtt 
tel: 601 1570

Kord nädalas neljapäeviti kl 16:00-18:00 
toimub Viimsi Haiglas 1. korrusel kabinetis nr 4 

OÜ Rehabilitatsiooniabi kogenud ortoosi-
proteesimeistri Andrei Sokolovi vastuvõtt. 

Tegeleme individuaalsete tallatugede, ortooside ja 
samuti ka proteeside valmistamisega, 

lisaks müüme valmis ortopeedilisi abivahendeid. 
Teenindame nii lapsi kui täiskasvanuid. 

Eelregistreerimine tel 6059 023, 
info tel 55 693 034.

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

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

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

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



16 11. veebruar 2011


