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Kalapäev taluturul. 
Loe lk 4

Pange redel valmis, taevas on 
väga palju tähti!

Viimsi Kooli 2014. aasta tegijad ühispildil. Foto Siim Vaikna

29. mail olid Viimsi 
Kooli direktori Karmen 
Pauli vastuvõtul kooli 
tänavuse aasta tegija 
ja aasta teo laureaadid.

Eesti Sõjamuuseumi uh-
kesse sini-valge-kuldsesse 
saali tulles olid 34 aasta te-
gija tiitli laureaadil ja nelja 
aasta teo eest kiitust päl-
vinul kaasas kodused toe-
tajad, kellele see tunnus-
tusüritus ju samuti suur-
sündmus on.

Kui Viimsi Kooli noor-
tel jätkub tahet suuri asju 
korda saata, tuleb järgmise 
aasta vastuvõtuks kaunisse 
ruumi targu rohkem kohti 
mahutada. Sedasi leidis vas-
tuvõttu avades kooli direk-
tor Karmen Paul, kes kin-
nitas, et mõni ellu kingitu-
sena kaasa saadud anne on 
varjul igas lapses. Anne ei 
tähenda ainul erilisi vai-
muandeid või füüsilisi eel-
dusi, andest annavad mär-
ku ka hea mälu, tundlikkus, 
emotsionaalsus, kujutlus-
võime, arutlusoskus jpm. 
Kool ja kodu saavad an-
deid märgata ja andekate 

arengut toetada, kuid lap-
selt nõuab oma ande aren-
damine palju aega, pühen-
dumist ja tahet. “Head noo-
red, pange redel valmis: 
taevas on väga palju tähti!”, 
soovis direktor 2014. aasta 
laureaatidele.

Viimsi valla väärika 
esindamise eest üle-ees-
tilistel ja rahvusvahelistel 
mõõduvõtmistel tänas noo-
ri Viimsi abivallavanem 
Andres Kaarmann. Ta soo-
vis noortele head suvepuh-
kust ja lootis, et paljusid tä-
navusi laureaate on põhjust 
uute võitude eest tunnusta-
da juba aasta pärast.

Viimsi Kooli Teadmis-
keskuse juht Peeter Sipel-
gas tõi välja, et väga eri-
nevate valdkondade võist-
lustel esindasid õpilased 
Viimsi Kooli sel õppeaastal 
702 korral. Ja tervelt 243 
õpilast olid vähemalt korra 
nii tublid, et täitsid mõne 
aasta teo laureaadiks kandi-
deerimise kriteeriumi.

Tervelt 34 laureaadil on 
saavutusi mitmetelt mõõ-
duvõttudelt. Kõike ei jõua-
gi üles lugeda, tunnustuse 

taga on näiteks edukad 
osavõtud õpilasleiutajate 
riiklikust konkursist, piir-
kondlikest ja üleriigilistest 
aineolümpiaadidest, palju-
dest spordivõistlustest, ma-
temaatikavõistlusest Nupu-
ta ja Känguru, Soome lahe 
joonistusvõistlusest; osale-
mine informaatikaviktorii-
nil “Kobras” ja keskkon-
naameti veeteemalisel vik-
toriinil, mälumängudes “Mõt-
temeister”, “Parlament” ja 
“Eesti riik läbi 95 aasta” ja 
ettevõtlusideede konkursil 
Entrum; esinemine ülerii-
gilisel Koidulauliku kon-
kursil, luuleteatri festivalil 
“Tuulelapsed”, Harjumaa 
kooliteatrite festivalil, koo-
liteatrite riigifestivalil jm.

Noorimaist alustades ja 
abiturientidega lõpetades 
on Viimsi Kooli 2014. aas-
ta tegijad: Hanna-Marleen 
Mõtsnik, Gregor Lehtmets, 
Liisbet Rümmel, Tair Helm, 
Karolina Kibbermann, Mar-
kus Kivistik, Brita Peer-
na, Pille-Riin Raie, Kaur 
Reidma, Adel Müürsepp, 
Merlin Radvilavicus, Vic-
toria-Lisethe Kriisa, Elisa-

beth Madisson, Anette Hal-
lik, Jakob Haud, Carmen 
Meinson, Sten Erik Proh-
horov, Janar Velleste, Alex 
Paul Pukk, Tanel Reigo, 
Martin Sepp, Melissa Ma-
ria Akkel, Paul Silm, Hans-
Joosep Hanson, Katarina 
Kaleininkas, Ann-Katriin 
Kelder, Wiljar Lobjakas, 
Markus Maasing, Kermo 
Aruoja, Henry Härm, Ja-
nari Parts, Kiur Olaf Sild, 
Karl Taivo Kama ja Liisa 
Kams.

2014. aasta teona tun-
nustati nelja suurt ettevõt-
mist. Esiteks muidugi rah-
vusvahelisel robootikavõist-
lusel Robotex 2013 Viim-
sisse toodud esikohta, võist-
konnas olid Rio Robin 
Kreem, Andreas Proos, Ras-

LõPuaKtuSed ViimSi VaLLa KooLideS
13. juuni k 12 on aktus Prangli Põhikoolis. Lõpetajaid 
on kolm.
15. juuni k 14 on aktus Püünsi Koolis, 18 lõpetajat.
18. juuni k 16 on Viimsi KK põhikooliastme aktus, 109 
lõpetajat.
19. juuni k 16 on Viimsi KK gümnaasiumiastme aktus, 
63 lõpetajat.

mus Kallas ja Kristian Erik 
Papp.

Aasta teo tiitli pälvisid 
veel näitetrupp K.O.K.K 
(lavastaja Eva Kalbus), näi-
tetrupp Eksperiment (Kül-
li Täht) ja üritus Moeaken 
(Heidy Erm).

Vastuvõtul lõi piduli-
ku meeleolu Viimsi Kooli 
noortekoori esinemine. Lau-
reaadid sõid koos torti ja 
sündmuse meenutuseks teh-
ti vana härrastemaja ho-
bukastani- ja sireliõites 
parki avaneval tagatrepil 
ühispilt. Sealt võib mõttes 
vaadata mere poole ja kau-
gustesse, kus ootavad veel 
vallutamata tipud ja täitu-
mata unistused.

meeli müüripeal

Järgmisel nädalal 
alustab õpilasmalev
õpilasmalev töötab kahes vahetuses: 
9.–20. juunini ja 30. juunist 11. juulini. 

Malevas osaleb kokku 80 noort, esime-
ses vahetuses 50 ja teises 30. Peamiselt 
teevad malevlased heakorratöid: korras-
tavad spordiplatse, mänguväljakuid, parke 
jm. Haljastustöid on ka Viimsi lasteaeda-
de ja Rannarahva Muuseumi juures. Kaks 
korda nädalas on malevlastel pärast tööd 
ajaviiteüritused Noortekeskuses ja muu-
seumis.

Edukad noorte-
projektid
Viimsi noortekeskuse noored on 
kirjutanud mitu edukat projekti, mida 
toetusraha aitab nüüd ellu viia.  

Esimesena algab noortekeskuse projekt “Va-
baõhu noortekeskus”, mille raames rändavad 
noored 10. juunist 13. septembrini teisipäeviti 
ja neljapäeviti mööda Viimsi valda. Lisateavet 
leiate kodulehelt www.huvikeskus.ee.

“Randvere noortekeskuse terviseprojekti” 
raames tutvustatakse osalejatele tervisliku toitu-
mise ja liikumise võimalusi. Kõik osalejad saa-
vad teada, milliseid kasulikke aineid sisaldavad 
näiteks õun või liha. Samuti toimub teemapäev, 
kus räägitakse, kuidas toituda, kui osaled aktiiv-
selt treeningus.  

Käsitööprojekti “Siidist seebini” raames saa-
vad noored teha midagi oma kätega: näiteks see-
pi, kõrvarõngaid, siidisalle või huulepalsamit. 
Oma kogemusi jagavad nii asjatundjad ja meist-
rid  kui ka noored ja noorsootöötajad ise. Kõik, 
mis saab valmis meisterdatud, jääb tegijaile. 

“Multimeedia filmiprojekti” raames õpitakse 
tegema filme ning kõike multimeediaga seondu-
vat: kirjutama stsenaariume, filmima, helindama, 
monteerima. Projekti lõpetuseks teevad kõik töö-
grupid sotsiaalreklaami teemal, mis võiks olla 
kodukohas teisiti. 

Tervise-, käsitöö- ja multimeediateadmisi 
hakatakse jagama alates septembrist.

Kõiki nimetatud projekte rahastatakse Har-
ju maakonna avatud noortekeskuste projekti-
konkursi raames.

Liina Rüütel

Kunstikool ootab külla
12. juunil k 10–12 on Viimsi Kunstikoolis 
(madise tee 2, miiduranna küla) lahtiste 
uste päev. 

Kõik huvilised on oodatud, saate joonis-
tada, maalida ja voolida.

maalipraktikal. Foto Viimsi Kunstikool
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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: Meeli Müüripeal, tel 602 8833, meeli@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

trükki toimetanud: Meedium OÜ

ajalehe järgmine number ilmub 20. juunil

VaLLaVaNema VeeRG

uus valitsus on olnud ametis üle kol-
me nädala ning see aeg on möödu-
nud töiselt. tänaseks oleme jõudnud 
ära kaardistada kõige probleemse-
mad teemad ja valdkonnad valla 
elus, millele tuleb lähiajal lahendu-
sed leida. 

Kõige suurema ja olulisema teemana toon 
esile vajaduse kaasajastada Viimsi valla 
arengukava ja avada kavandatavad muuda-
tused avalikele aruteludele. Valla arengu-
kava on Viimsi kõige tähtsam strateegia-
dokument, mis on vallaelu korraldamise ja 
edendamise alus. Arengukava võib käsitleda 
kui lähiaastate tegevusplaani ning saab alu-
seks järgnevate aastate vallaeelarvete koos-
tamisel. Arengukava võib käsitleda ka kui 
visioonidokumenti, kus on lahti mõtestatud 
ja kaardistatud omavalitsuse tulevikuplaa-
nid ja suundumused.

Arengukava kaasajastamisel soovime 
kindlasti arvesse võtta Euroopa Liidu 
2014–2020 finantsperspektiivi ning plaani-
me maksimaalselt kasutada Euroopa Liidu 
vahendeid nii erinevate avalike teenuste 
arendamiseks kui vajalike investeeringute 
tarbeks. 

miks alustasime arengukavast?
Valla arengukava vajab juba seadusest tu-
lenevalt kord aastas arutelu. See on hea 
võimalus kogukonnaga ühiselt vallaelu kit-
saskohad kaardistada ja paika panna valla 
arenguplaanid. Ennekõike on valla arengu-
kava muudatuste arutamine avalik arutelula-
va, kuhu kõik vallaelanikud saavad esitada 
oma ettepanekuid, millises suunas peaksime 
oma jõud koondama. 

Valla arengukava kaasajastamise ning 
tuleviku mõtestamise protsessi soovin kaa-
sata valla elanikkonna, ettevõtjad, külava-
nemad ja kodanikuühendused. Elanikkonna 
seas plaanime läbi viia küsitluse, kuhu oo-
tame kõigi mõtteid ja ettepanekuid vallaelu 
arendamiseks. Avaliku küsitluse läbiviimine 
jääb augustisse, sest pärast puhkust on mõ-
tetel enam värskust ja särtsu. Seniks ootan 
Teie ideid ja ettepanekuid, kuidas Viimsis 
elu paremaks teha, oma  meiliaadressile 
jan@viimsivv.ee. 

 Praegu on töös ka uue võimukoalitsioo-
nilepingu koostamine. Hetkel tegeleme koa-

Uus valitsus on alustanud 
töiselt

litsioonipartnerite valimislubaduste eelar-
vestamisega. Lubame, et koalitsioonileping 
saab olema valla tasakaalustatud arengut 
silmas pidav ning meie valimislubadustel on 
olemas ka tegelik rahaline kate. 

Ilmad on muutumas suviseks ning juba 
sel pühapäeval toimub neljas Viimsi jalgrat-
tamatk. Ootame taas kõiki pedaale vajuta-
ma! Sel aastal läheme rattamatkaga külla ka 
naabritele, kogudes kilomeetreid Maardus ja 
Jõelähtmes. Retke nauditavuse ning muga-
vuse huvides on iga 10 kuni 15 kilomeetri 
järel puhkepaus, et tutvuda vaatamisväärsus-
te, looduse ja ajalooga. Kindlasti on retkel 
võimalik leida uusi mõttekaaslasi ja saada 
tuttavaks inimestega, kes valinud koduks 
Viimsi valla. 

Väga oluline sündmus on kindlasti ka 
meie Viimsi valla turismimagneti – Prang-
li – suvehooaja avamine. Juba sel laupäeval 
tasub Pranglile sõita, et vaadata Kelnase 
vastavatud sadamakuuris “Noor Kaardivä-
gi” Kirovi-aegset fotonäitust ning suveteatri 
esietendust “Prangli lood ehk keik on trois”.

Suviste tervitustega,
Jan trei 

vallavanem 

Vallavanem Jan trei. Foto Vt

Kui ma sügisel otsustasin 
Viimsi volikokku kandi-
deerida, tuli mul päris 
palju vastata küsimusele, 
kas poleks ikka targem 
sellest vastikust mängust 
eemale hoida. et see po-
liitika on üks ebaväärikas 
asi ja äkki ma kahetsen. 
Sõbrad ja tuttavad arva-
sid, et mul pole mõtet 
ennast sellesse maailma 
mässida – minust sõide-
takse üle. 

Nüüd, pisut enam kui pool aas-
tat pärast valimisi ja uue voli-
kogu kokku tulemist, julgen 
küll käsi südamel öelda, et ühe 
omavalitsuse juhtimises ei ole 
olemuslikult midagi räpast ega 
ebaväärikat.  

Tõsi, eks tõrvatilkasid on 
igal pool, mis selle ühise asja 
ajamisele teinekord kibeda meki 
juurde teevad. 

Kurb on, et need, kes pori 
loobivad, ei adu või ei taha liht-
salt aru saada, et kokkuvõttes 
viib selline asjatu kemplemi-
ne ja pärast kaklust rusikatega 
vehkimine inimeste ja vallavõi-
mu järjest suurema võõrandu-
miseni. Seda peame aga kind-
lasti vältima, sest Viimsi vald 
on meie kõigi kodu ja ma pi-
gem näeks, et meie ühise kodu 
paremaks loomisel räägiks kaa-
sa rohkem inimesi. 

Praeguse koalitsiooni viis 
kokku meeskonnatöö, kus kõik 
vastutavad oma tegude eest, 
toimub diskussioon ja arute-
lu. Oleme õige asja eest väljas 
ja muutusi on juba näha. Valla 
juhtimine on võtnud uue kur-
si, mis on avatum ja kooskõlas 
viimsilaste huvidega. 

Aus ja avatud valla juhti-
mine ongi kohaliku demokraa-
tia nurgakivi. Sotsiaalne närv 
ja vastutustunne kogukonna 
ees on see, mis peab panema 
kohalikud poliitikud tegutse-

Viimsi on meie 
kõigi asi

ma. Üleriigiline parteipoliitika 
jäägu Toompea pärusmaaks, 
meie siin Viimsis peame mõt-
lema eelkõige sellele, kuidas 
viimsilaste igapäevast elu pa-
remaks ja mugavamaks teha. 

Peame mõtlema ja leidma 
lahendused neile kitsaskohta-
dele, mis Viimsi peresid täna 
kõige enam pigistavad. Viim-
si on hinnatud elupaik, sest 
siin on tasakaalus nii meeldiv 
elukeskkond kui kaasaegsed 
ja mitmekülgsed võimalused 
oma kodu rajamiseks – sellise 
keskkonna säilitamise ja tu-
gevdamise nimel peame ühes-
koos pingutama. 

Just need probleemid, mis 
puudutavad paljusid viimsilasi, 
peavad saama kiiremas korras 
lahenduse. Just kogukonna va-
jadused, mitte kitsa ringkonna 
ärihuvid, peavad olema need, 

mis valla juhtimist mõjutavad. 
Nii nagu see on kohalikule de-
mokraatiale loomuomane. Ja 
loomulikult tuleb selle juures 
silmas pidada, et meie kõigi 
ühist raha kasutataks heapere-
mehelikult ja läbipaistvalt. 

Vaatamata kõigele võib 
alati juhtuda, et miski jääb tä-
helepanuta. Kutsun kõiki üles 
ümbritsevat märkama ning 
hülgama ükskõiksuse – eba-
õigluse nägemine peab pane-
ma tegutsema. Alati on, kuhu 
pöörduda ning mina olen val-
mis abivajajaid ära kuulama, 
sest Viimsi on meie kõigi asi. 
Vallavalitsuse uksed on kõiki-
dele murelikele ja aktiivsetele 
elanikele avatud. Oleme ühise 
asja eest väljas. 

Kristina Kams
Viimsi vallavolikogu aseesimees

Valimisliit Parteivaba Viimsi

Vallavolikogu aseesimees Kristina Kams. Foto erakogu

MLA Viimsi Lasteaiad on Viimsi Vallavalitsuse hallatav koolieelne lasteasutus, mille koosseisu 
kuulub 8 maja, kus saab alusharidust 764 last ja töötab 154 inimest.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
MLA VIIMSI LASTEAIAD DIREKTORI

vaba ametikoha täitmiseks
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridusministri 26. augusti 2002. a määruses “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded“ § 3 nõuetele;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus; 
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon ja tegevuskava MLA Viimsi Lasteaiad juhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 16. juuniks 2014 Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile heli@viimsivv.ee, mär-
gusõna “MLA Viimsi Lasteaiad direktori konkurss“.
Lisateave: noorsoo- ja haridusameti juhataja Katrin Markii, tel 602 8868 või markii@viimsivv.ee
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Viimsi vallal on au 3. juulil 
pidutuletoojaid võõrusta-
da ja laulu- ja tantsupeo 
tuli 4. juulil tallinnale üle 
anda. ettevalmistused 
juba käivad.

15. juunist 4. juulini liigub lau-
lu- ja tantsupeotuli enam kui 
1000 km teekonnal jalgrataste 
teatesõiduga Tartust peolinna 
Tallinna. Külast külla aitavad 
Tartu meeskooril Akadeemiline 
Emajõgi ja naiskooril Emajõe 
laulikud tule liikumist saata ko-
halikud koorid, tantsurühmad 
ja orkestrid.

Peotuli süüdatakse Raadil 
15. juuni päiksetõusul ja see 
jõuab tantsupeole 4. juuli õh-
tuks. Harjumaale jõuab tuli 1. 
juulil, tule liikumisteekonda 
uurige lisatud kaardilt. Igal õh-
tul toimuvad tule tervituseks 
simmanid: 1. juulil Suurupi 
alumise tuletorni juures ja 2. 
juulil Metsanurme külaplatsil.  

Viimsi valda jõuab peotuli 
3. juuli õhtul. Kell 18.15 võtab 
Viimsi vallavanem Jan Trei 
tule Iru külaplatsil üle. 

Kell 19.10 algab tuletsere-
moonia meie vanima inimasus-
tusega kandis: Pärnamäe külas 
750. aastapäeva kivi juures. Tse-
remooniat korraldavad seal Pär-
namäe külaselts, külavanem ja 
üks Eesti laste tantsupeo algata-
jaid Annika Vaikla, Kristi Sini-
mets koos lasteaia Väike Päike 
tantsurühmaga, Märt Agu jt.  

Laulupeotule tulemine

Kell 20 jõuab peotuli Viim-
si Vabaõhumuuseumisse, kus 
esinevad Viimsi Huvikeskuse 
ja koolide taidlusrühmad ja 
orkestrid. Kui mõni esinemis-
huviline pole end veel üles 
andnud, on nüüd viimane aeg 
seda teha: helistage või kirju-
tage vallavalitsuse kultuuritöö 
koordinaatorile Marje Plaani-

le (tel 506 0119, meiliaadress 
marje@viimsivv.ee).

Suitsuahi tossab, müüakse 
kala ja kalakõrvast, tantsuks 
paneb pillid häälde kohalike 
noorperemeeste punt Regatt. 
Rannaküla simmanile tasub 
tulla kondiauru, kala- või purje-
paadiga, siis pole parkimisega 
muret. Simmaniinfot vaadake 

www.rannarahvamuuseum.ee. 
4. juulil kell 9.25 asub tuli 

Viimsi Vabaõhumuuseumist 
teele ja kell 10 annab Harju 
maavanem Ülle Rajasalu selle 
Tallinna volikogu esimehele 
Toomas Vitsutile Viimsi mõisa 
juures üle. 

Vt ka www.tuletulemine.ee. 
Vt

29. mail peeti neljandat 
korda Viimsi laste laulu-
päeva. tänavu kuulis seal 
ka muusikaõpetajate 
loodud laulu. 

Seekord segas meid ilmataat: 
lasteaedade uhke rongkäik jäi 
ära ja üritus toimus Laidoneri 
pargi asemel hoopis Karulaugu 
kooli ees. Väikeste lauljate ja-
lad jäid sedasi kuivaks ja kont-
sert võiski alata. Ühislaulmist 
juhtisid seekord Päikeseratta 
lasteaia vilistlased Ewa-Maria 
Vainult ja Hele-Riin Hallik.

Laulupäeva kava olid kok-
ku pannud Viimsi valla laste-
aedade muusikaõpetajad. Lau-
lud olid valitud eri raskusast-
mega, et kaasa saaksid laulda 
ka nooremate rühmade lapsed.

Esimese rahvalaulu “Sõme-

Väikeste lauljate päev

ralt sain Päikeseratta” sõnad 
olid muusikaõpetajate omaloo-
ming. Laulus sai läbi käidud 
kõik MLA Viimsi lasteaiad-ma-

jad. Mereteemaline laulumäng 
“Sõua laeva, jõua laeva” teki-
tas tunde toredast merereisist. 
Järgnesid Sirje Toompere, Kaa-

ri Sillamaa, Riine Pajusaare, 
Külliki Levini ja Kersti Kuuse 
loodud laulud. Koos rütmikate 
lauludega said liikuma ka väi-
keste laululiste käed ja jalad. Ja 
emmede-isside käed ei väsinud 
plaksutamast. Laulu “Naerune 
suu” lõpul lasid õpetajad lendu 
õhupallid ja igaüks sai endami-
si midagi soovida. Ja üks soov 
täituski kohe: sai süüa jäätist ja 
üldse otsida pealtvaatajate hul-
gast oma kallid emmed-issid, 
vanaemad-vanaisad.

Vaatama jahedale ilmale 
lahkusid väikesed ja suured 
laulupäevalt sooja tunde ja 
rõõmsa meelega. Tänud tub-
lidele lauljatele ja õpetajate-
le! Ilusat suve ja kohtumiseni 
järgmistel ühislaulmistel.

Riina Hallik
Päikeseratta muusikaõpetaja

Jaheda ilma pärast ei jäänud pidu pidamata. Foto Vt 

PüüNsi KooL otsib 
OMA TEguSASSE KOLLEKTIIVI:
• õppealajuhatajat,
• füüsikaõpetajat,
• poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat,
• inglise keele õpetajat.
• Püünsi Kooli lasteaia osa otsib õpetaja abi.

tööle asumine augustis 2014.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 13. juuniks aadressile Püünsi Kool, 
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile 
jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Eelleping sõlmitud
Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimunud oreliõhtul 
allkirjastati oreli ehitamise eelleping.

Viimsi oreli ehitamise eelle-
pingu allkirjastasid firma Müh-
leiseni juhataja Karl-Martin 
Haap Saksamaalt Leonber-
gist ja Viimsi Jaakobi Kiriku 
Ehitamise SA juhatuse liige 
Helen Jõudna. Kohal viibis 
ka Hans-Martin Petersen Lü-
beckist, kes on meie oreli ehi-
tamise juures konsultandiks.

Õhtut kaunistas muusikaga Orthodox Singers Valeri Pet-
rovi juhatusel.

Hille Poroson
Viimsi koguduse organist

Kirik uues kuues
Prangli kirik sai möödunud nädalavahetusel 
heategevuse korras valgeks värvitud.

Meie 1848. aastal ehitatud 
puitkirikut polnud värvitud 
mitukümmend aastat. Kiriku 
kooruv värv jäi silma nüüdse 
värvimistalgu korraldajatele, 
kes on saarel mitmel varase-
mal suvel puhkamas käinud. 

Talvel lepiti asi kokku 
muinsuskaitsjate ja Viimsi Val-
lavalitsusega. Eelmise reede

õhtul aga tuldigi saarele ja pandi tellingud püsti. Laupäe-
val eemaldati kirikuseintelt vana värv ja krunditi esimene 
kiht. Pühapäeval kaeti seinad juba teise värvikihiga. Lina-
õlivärviga kaetud seinad on nagu ikka valged, torniluugid 
ja uksed helesinakashallid, ääreliistud mustad.

Täname värvimistööde korraldajaid Egon Erti ja Rene 
Heinsalut firmast Expolino, Tõnis Kadarikku Värvikesku-
sest ja Argo Otsmad Sadolinist.  Aitäh ka firmale Kihnu 
Veeteed ja vallavalitsusele.

taavi Linholm
Prangli koguduse juhatusest

Viimsisse kinno!
Sony tipptasemel heli ja pildiga varustatud 
Viimsi kino avamine kujunes 23. mail ka tore-
daks seltsielusündmuseks. 

Punane vaip oli maas ja küla-
lisi tervitasid tänavuste Klassi-
katähtede konkursi võitja Ka-
tariina Maria Kitse viiulimäng 
ja filmidest tuttavad tegelased 
Batman ja Spiderman. 

Avakõned Viimsi SPA ju-
hilt Andres Tiigilt ja Viimsi 
Vallavanemalt Jan Treilt olid 
tipptehnoloogiaga kinole so-
bivalt interaktiivsed. Sellest, 
kui oluline on Viimsi SPA 
muudele võimalustele kino

lisamine, kirjutasime eelmises Viimsi Teatajas. Lisame, et 
projekti kogumaksumuseks kujunes üheksa miljonit eurot.

Vallavanem Jan Trei rõhutas oma tervituskõnes seda, 
mida pakub kino vallale: “Kino tulek valda ehk Viimsi 
jõudmine Eesti kinokaardile on lausa ajaloolise tähtsuse-
ga sündmus, sest Viimsi sai kohe Eesti ühe kaasaegseima 
meelelahutuskeskuse. Viimsis on juba mitu aastat räägitud 
tugeva vallakeskuse ideest. Viimsi SPA uue meelelahutus-
keskusega ongi tehtud tõsine samm tugeva vallakeskuse 
suunas. See parandab kõigi viimsilaste elukeskkonda, sest 
mitmekülgsed ajaveetmisvõimalused on käepärast Tallinna 
sõitmata ning nii turistidel kui ka tallinlastel on järjest roh-
kem põhjust siia tulla. Ja Viimsis on nüüd iga elaniku kohta 
ligi kaks korda rohkem kinokohti kui pealinnas. Tänan ja 
soovin jõudu Viimsi kino loojatele ja kõigile panustajatele!“

Muusikaga sisustasid kino avaõhtut GAG Muusika-
kooli bänd ning ansambel Mary Ann The Tri-Tones.

Vt

Käepigistus pärast lepingu 
allkirjastamist. Foto Hille 
Poroson

tellingutes kirik ja tublid 
talgulised. Foto taavi 
Linholm

Pildiallkiri.

Vaike Saretok
24.VI.1962 – 4.VI.2014

Viimsi Valla Volikogu ja 
Vallavalitsus leinavad endist kolleegi ning 

avaldavad kaastunnet lastele ja Madis 
Saretokile ema ja abikaasa kaotuse puhul. 

Sellel fotol on kokku 
saanud Viimsi SPa juht 
andres tiigi, Spiderman, 
Viimsi vallavanem Jan trei, 
kinojuht Rein Palosaar ja 
Batman.  Foto Viimsi Kino
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31. mail peeti Viimsi 
Vabaõhumuuseumi talu-
turul suurt kalapäeva, 
kust meie tuntud kala-
dest puudusid vist ainult 
kiisk ja ogalik.

Kalapäeva peategelane oli 
meie rahvuskala räim. Värske 
kevadräim oli muidugi laadal 
müügil: 82aastane Udo Rem-
melgas püüdis seda Viimsi 
rannast ja sai müüa hinnaga 1 
euro kilo, Leppneeme kaluri-
tel Toomas Oraval ja Arkadi 
Uusenil lisandus juba trans-
pordikulu ja räimekilo hind oli 
1.50. Nad pakkusid ka värsket 
siiga ja ahvenat ning suitsuah-
venat. Kes aga ostis 50 sendi 
eest kilo mudilat, sai kaasa 
nõuanded, kuidas seda suur-
te laevade ballastiveega meie 
vetesse jõudnud kala limast 
puhastada (pannes kala ööpäe-
vaks soolaga seisma) ja rooki-
da. Mudilat kõlbab praadida, 
grillida ja marineerida, aga 
Uuseni arvates kulub oma 25 
aastat, enne kui eestlane hak-
kab mudilat sööma. Räim on 
ikka palju parem kala. Uusenil 
on mudil hoopis heaks aiaväe-
tiseks, sellest lubas ta suvel 
VTs eraldi rääkida.

Kõige pikema kalaletiga 
oli kohal OÜ Pepekala, kas-
tides jäätükkide vahel tursk, 
haug, linask, vikerforell, lõhe, 
koha, huntahven; fileena lisaks 
nimetatuile veel lest ja tuuni-
kala, kuldmerikoger jt; kui-
vatatult särg, tint ja lest; suit-
sutatult tursk, skumbria, tuur, 
tuulehaug, heik... kalu täien-
dasid krevetid, sinimerekarbid 
ja austrid. Selle, mis Pepekala 
valikust veel puudu jäi, leidis 
M.V Wooli kala- või AS Mase-
ko kalakonservide letist.

Eesti Meremuuseum oli 
saatnud laadale Kiluköögi, 
mis reklaamis 28. septembrini 
Paksus Margaretas avatud näi-
tust „Kilulinn Tallinn – kuidas 
sai kilust Tallinna sümbol?“ 
Ahvatluseks pakuti kiluleibu 
ja osta sai kilukarbi, mille sisu 
tehtud J.M. Leesmanni tööstu-
se vähemalt 100 aasta taguse 
retsepti järgi. Maitseaineiks 
olid toona koriander, nelk, 
valge ja must pipar, ingver, ka-
neel, rosmariin, muskaat, ma-
joraan, vanill, sandel, lõhnapi-
par e vürts. Kilukokk Marko 
täpseid vahekordi ei öelnud, 
kuid tema sõnul kasutasid 
konkureerivad kalatööstused 

Räim on Soome lahe heeringas
maitsmist-vaatamist jätkus laada lõpuni. Fotod Kertu Vahemets

ooPeRiKeLdRi Räimede RetSePt
500 g räimefileed, 2 munarebu, 2 dl rõõska koort, 1,5 dl 
jämedat rukkijahu või riivsaia, 2–3 tl soola, koorevõid praa-
dimiseks

Sega munakollased rõõsa koorega, pane räimefileed koo-
re sisse ja leota neid seal 12–24 tundi. Kui soovid teravamat 
maitset, lisa ka sinepipulbrit. Nõruta fileed ja tahenda toidupa-
beriga. Pane kaks fileed kalataoliselt kokku ja paneeri soolaga 
segatult rukkijahus või riivsaias. Prae need siis võis pruuniks ja 
krõbedaks. Eriti head on räimed kartulipudruga.

vanasti vürtsikilu tehes kokku 
50 komponenti.

Meil veel üsna võõraste 
soojaveekalade – aafrika an-
gersägadega, kes on justkui 
natuke lutsu ja angerja moodi, 
oli laadal Avo Leok Võrumaalt 
Sõmerpalu valla Paadi talu ka-
lakasvandusest. Ta pakkus nii 
suitsutatud kui marineeritud 
angersäga ning rääkis, et kogu 
nende pere on kalakasvatuses 
rakkes. Müük on kõige keeru-
lisem, sest kes pole angersäga 
maitsnud, seda ei osta. Laada-
le toodud varu osteti ruttu ära: 
angersäga sai austajaid juurde.

Räimetarkus ja 
-gurmee
Kalapäeva maitsvaks ja hari-
vaks keskmeks kujunesid Ka-
landuse teabekeskuse kaks ka-
latelki. Peakokad Hanno Kask 
ja Vladislav Koržets töötasid 
seal terve laada aja nooremate 
pereliikmete assisteerimisel. 
Nad tegid humoorikalt selgeks 
ka meie tähtsamate kalade su-
gulusvahekorrad. Atlandi hee-
ringal (Clupea harengus) on 
neli alamliiki, sh Läänemeres 
elav räim (Clupea harengus 
membras). Läänemere kilu 
(Sprattus sprattus balticus e 

Clupea sprattus balticus) on 
omaette liik ja hoopis kaugem 
sugulane: kilu ei ole väike 
räim, ta kuulub küll samasse 
heeringaliste sugukonda, kuid 
on omaette perekonnas. Ladi-
na sprattust ei maksa muidugi 
segi ajada sprotiga õlis. Kuna 
üks räimeasurkond koeb mais-
juunis ja teine sügisel, siis võib 
meie rahvuskala jagada ka ke-
vad- ja sügisräimeks.

Vladislav Koržets leidis, et 
eestlane on ikka veel niru ka-
lasööja. Umbes 7% rahvast ei 
söö kala üldse. Oma osa on siin 
nõukaaegsetel sunduslikel ka-
lapäevadel, mil kalatoite tegid 

needki, kel polnud kala vastu 
austust ja armastust. Meid mõ-
jutavad harjumus, oskused ja 
kala kättesaadavus. Eestlane 
pole veel harjunud, et hea kala 
on nüüd kallim kui liha, meil 
süüakse kala siis, kui liha pole. 
Kala on ju ka kultuuriküsimus 
ja gurmeevärk: kala eeldab 
aega ja seda ei või kugistada! 
Eesti vetes elab kokku 76 kala-
liiki, umbes pooled neist mait-
sevad õigesti tehtult päris head.

Koržets nimetas oma lem-
mikuiks räime, koha ja ahvenat, 
õigel ajal ja õigest kohast püü-
tult on head ka linask ja latikas. 
Räim on maitsev ja üsna kindel 

kala – seda sööme kõige roh-
kem. Kuid arenguruumi on küll 
ja veel, räim pakub tohutult või-
malusi. Soomes öeldud vanasti, 
et neiu võib mehele minna, kui 
oskab räimest 100 rooga teha.

Vladislav Koržets lisas räimedele ka huumorikastet.

Räimed on suitsuahjus.avo Leok tõi laadale angersäga.

Leppneeme kalurid pakkusid lisaks räimele ka ahvenat ja mudilat.

Kõige rikkalikum valik oli Pepekalal.

äädikaräime sinepi-koore-
kastmes võib teha kangema ja 
mahedama sinepiga.

Kalausku on rahvast liht-
ne pöörata hõrgu kalatoiduga. 
Kalanduskeskuse toetusel pak-
kusidki Hanno Kask, Vladis-
lav ja Kaarel Koržets kõigile 
mitut tasuta rooga rahvuska-
last. Maitsesin ja kiitsin neid 
kõiki ning veendusin, et mait-
sev kalaroog ei taha kuigi palju 
soola – ülesoolamine hävitab 
hõrgu maitse.

Hanno Kask keetis mitu 
laari Kalastaja silgusuppi ning 
röstis kalaresti vahel sidruni ja 
mee marinaadis räimerümpi. 
Suurelt pannilt tulid tal suus 
sulava lisaüllatusena veel tat-
rajahus paneeritud räimed.

Koržetsid pakkusid äädika-
räimi sinepi-koorekastmes nii 
teravama kui mahedama sine-
piga tehtult. Nende pearoog oli 
aga Soome ja Rootsi räimegur-
mee tipp: Ooperikeldri räimed, 
mille retsept pärineb Stock-
holmi Kuningliku Ooperiteatri 
keldrirestoranist. Koržetsi sõnul 
on roa juures tähtsaim see, et 
räimed laagerduvad vahukoore 
ja muna segus, kokku pandud 
fileede asemel kasutasid nemad 
kiiruse pärast räimerümpi.

Maitsvaid ja väga ilusti 
välja pandud lihtsaid kalatoi-
te, hooajalisi rabarberikooke 
ja -limonaadi pakkusid oma 
Kalapuhvetis toidublogijatena 
tutnuks saanud Pille Petersoo, 
Liina Vahter, Marju Lipand ja 
Britt Paju.

Kõik, kel oli pisut kanna-
tust, said kalalaadal meistritelt 
õppides aimu ka koha filee-
rimise ja räime suitsutamise 
peenest kunstist.

meeli müüripeal
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Rumal rahutus
Kui rumal rahutus ei lase üksi olla,
vaid ajab toast välja keset ööd.
Siis astun õige vaikselt trepist alla,
ei sega neid, kes pärast päevatööd
nüüd juba magavad ja näevad und võib-olla,
ehk pole mõni neist küll iial näinud ööd.
Mis avaneb mu ees, kui jõuan alla,
kus põleb laternaid, et valgustada teed.
Neil, keda rahutus ei lase üksi olla,
vaid ajab toast välja keset ööd.
Rumal rahutus ei lase üksi olla, rumal rahutus. 

Nii kõlavad ansambel Ruja laulu “Rumal rahutus” sõnad. 
Ühel hommikul, kui autoga sõitsin, kõlas see laul ra-

dios. Sellest ajast peale mõlgub mul ikka ja jälle mõttes 
see sõnaühend – rumal rahutus!

Kui veidi püüda süüvida nendesse sõnadesse, siis tege-
likult on seda rumalat rahutust meie päevades päris palju. 
See ajab meid välja, kuid tagasijõudnuna mõtleme, miks 
küll oli vaja minna.

Rahutuse vastaspool on rahu. Nii me nende kahe vahel 
päevast päeva laveerime, kord veidi siia-, kord veidi sin-
napoole. Kui seejuures veidi filosofeerida, siis kui rahutus 
on rumal, kas siis rahu on tark?

Vähemasti üks vanasõna ütleb: Tark ei torma! Sellest 
võiks tõepoolest isegi järeldada, et rahu on tarkuse alus. 
See, kui me kuhugi ei kiirusta, kui me rahutuses ei piinle, 
aitab meil kindlasti palju mõistlikumaid otsuseid langetada.

Kuid miks on nii, et rahutus tekib justkui iseenesest, 
rahu on aga vahel väga keeruline leida? Küllap on põhjus 
selles, et meie mõistus püüab meile selgeks teha, et alati 
on kusagil mujal parem kui siin, kus meie parasjagu ole-
me. Kuid tegelikkuses on asjalood vastupidised. Parim on 
siin, kus meie praegu oleme! Ja kui me seda mõistame, 
kaob ka rahutus. 

Ega siis ilmaasjata kõnelda ka Piiblis rahust, see on 
see, mida iga inimene vajab rumala rahutuse asemel. Ra-
hutusega võitlemises aga peame suutma hoogu maha võt-
ta, sest vaid nii on võimalik rahu leida. Jah, loomulikult 
tahaks ju kõike näha ja kõike teada, kõike kogeda, kuid 
kõike ei jõua, ja kui oskame leida need oma hinge jaoks 
olulised hetked ja asjad, siis kindlasti rahutus meis vähe-
neb.

Nii võiks öelda, et inimene on ikka rumal küll, kui ta 
annab järele sellele rumalale rahutusele, selle asemel et 
rahulikult oma päevi ja õhtuid elada ning kõigest heast ja 
meeldivast rõõmu tunda. 

Seepärast rahu, ainult rahu! – nagu ütles üks parajalt 
paks mees parimates aastates.

mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik 

20. mail korraldas valla 
sotsiaal- ja tervishoiu-
amet ümarlauaarutelu 
“aktiivsus- ja tähele-
panuhäirega (atH) laps  
Viimsis“.

Viimsi vald osaleb SA Eesti 
Lastefondi projektis, mis kes-
kendub aktiivsus- ja tähelepa-
nuhäirega laste ja nende vane-
mate toetamisele Harjumaal.  

Arutelul osales 20 inimest: 
Viimsi vallavalitsuse spetsialis-
tid, Viimsi, Randvere ja   Püünsi 
Kooli ning MLA Viimsi laste-
aiad õpetajad, tugispetsialistid, 
sotsiaalpedagoogid jt. Ümar-
lauda juhtis SA Eesti Lastefondi 
juhataja Sirje Grossmann-Loot.

Peamised teemad olid ATH 
lapse ja pere toetamisvõima-
lused ning õpetajate oskuste 
tõstmise  võimalused ATH lap-
sega toimetulekul lasteaias ja 
koolis. 

Kuidas toetada ATH last

Sirje Grossmann-Loot rää-
kis ATH lapse, pere ja õpetaja-
te probleemidest ja aitamisvõi-
malustest.  Koostöö Eesti Las-
tefondiga jätkub, Viimsi Val-
lavalitsuses on kontaktisikuks 
sotsiaal- ja tervishoiuameti ju-
hataja Reet Aljas. 

Projekti raames korralda-
me 24. septembril  teemapäeva  

“ATH laps meie keskel”, siis 
on kavas toetavad ja nõustavad 
loengud ATH lapse perekonna-
le ja õpetajatele.  Teemapäeva 
teine osa keskendub ATH tugi-
rühmajuhtide koolitusele. Täp-
semat infot  saate septembrikuu 
esimesest Viimsi Teatajast. 

Projekti eesmärk on asuta-
da oktoobrikuus Viimsis ATH 

laste vanemate tugirühm. Tu-
girühma tulevane juht saab 
projekti raames koolituse. 
Tugirühma juhiks võib saada 
asjast huvitatud ATH kogemu-
sega lapsevanem, sotsiaaltöö-
taja, õpetaja. Tugirühm kohtub 
kord kuus 90 min, septembrist 
maini. Asjast huvitatutel palun 
ühendust võtta aadressil reet@
viimsivv.ee, samas on väga 
oodatud ka teemakohased et-
tepanekud. 

Plaanime luua tugirühma 
ka ATH lastele ja noorukitele 
ning juurutada klassides põ-
himõtteid, mis looksid kesk-
konna, kus ATH lapsel oleks 
kergem toime tulla. 

Veel on plaanis ATH tee-
maline täiendkoolitus õpetaja-
tele ning teistele lastega tööta-
vatele spetsialistidele.  

Reet aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti 

juhataja

Mina olen Rasmus, olen 17aastane
olen väga aktiivne, seik-
lushimuline, saan üsna 
hästi naljast aru ja olen 
huvitatud tehnikast ja 
arvutimängudest. Need, 
kes mind tunnevad ja 
on võtnud vaevaks mind 
tundma õppida, teavad, 
et mul on aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire ehk lühi-
dalt öeldes atH. ma ei ole 
“halb”, “kasvatamatu” 
ega ka mitte “rumal”. 

Inimesed, kes mind ei tunne 
ega tahagi tundma õppida, 
peavad mind lärmakaks, liiga 
intensiivseks ja pigem halva 
käitumisega nooreks. 

Ma ei vaidlegi vastu, et kõr-
valtvaatajale võingi ma tundu-
da halva käitumisega, sest kõik 
ei saagi ju teada minu häirest. 
Mulle meeldiks, kui inimesed 
oleksid kasvõi natukene tead-
likumad ATH häirest, sest läbi 
aastate olen pidanud taluma 
kõiksuguseid solvanguid ja 
kommentaare nii enda kui ka 
minu pere aadressil. 

Tahaksin, et teised inimesed 
teaksid aktiivsus- ja tähelepanu-

häirest esiteks seda, et häire võib 
avalduda ülemäärase aktiivsuse-
na, lihtsalt tähelepanuhäirena ja 
kombineerituna üliaktiivsusest 
ja tähelepanuhäirest. Teiseks aga 
seda, et minu toimetulek ei sõl-
tu ainult minust, nüüdseks olen 
loomulikult õppinud iseennast 
paremini tundma ja kontrollima, 
aga see ei tähenda, et kõik sujub 
alati veatult. 

ATH on olnud osa minust 
juba sündimisest saati, sest juba 
titena olin rahutum kui teised 
lapsed. Lasteaias olin ma paras 
nuhtlus nii vanematele kui ka 
lasteaiakasvatajatele, sest tol 
hetkel ei olnud veel teada, et 
mul on ATH. Ma olin aktiivsem 
kui teised ja võisin teiste laste 
peale ärrituda niivõrd, et tegin 
neile füüsiliselt haiget. Minuga 
oli raske ka kodus, sest sõna ma 
hästi ei kuulanud ja noomimi-
se peale muutusin veel sõjaka-
maks. Teised lapsed minuga 
mängida ei tahtnud, kuna üri-
tasin pidevalt luua uusi reegleid 
ja ei suutnud oodata rahulikult 
oma korda. Pool tunnikest pai-
gal istuda oli minu jaoks keeru-
line, “tuiskasin” mööda ruumi 

ringi ja segasin pidevalt teiste 
tegemisi. Mul oli alati millegi 
üle imestada ja midagi öelda ka 
siis, kui pidi olema vaikselt.

Kodus pidid vanemad mul 
pidevalt silma peal hoidma, 
sest pillasin asju maha, ajasin 
toad segi ja tihti ka vigastasin 
ennast. Tol ajal ma oma käi-
tumist loomulikult veel ana-
lüüsida ei osanud, mõtlesingi, 
et olen “halb” laps, sest teised 
ütlesid nii. 

Esimesed klassid oli minu 
jaoks äärmiselt rasked. Pidin 
tegema kõike, mida ma ei suut-
nud teha: istuma liikumatult 
terve tunni, jälgima õpetajat ja 
samal ajal jätma ta jutu meel-
de. Direktori kabinet ei olnud 
minu jaoks võõras koht. Olin 
tunnis lärmakas, segasin kaa-
sõpilasi ja õpetajat, ei suutnud 
keskenduda ülesannetele ega 
kuulamisele, sest ümberringi 
toimus ju nii palju põnevat. 
Selle all kannatas ka õppimine. 

Viiendas klassis, kui muu-
tus klassijuhataja ja järsku 
tekkis palju erinevaid aineõpe-
tajaid, sattus mulle matemaati-
kaõpetajaks tore naisterahvas, 

kes oli kursis ATHga. Ta võttis 
ühendust mu vanematega, et 
minust rääkida. Sel hetkel muu-
tus kõik paremuse poole. Stres-
sis vanemad käisid minuga 
psühhiaatri vastuvõtul ja mulle 
pandi diagnoos – ATH. Mu va-
nemad tegid kõike, mida said. 
Ema luges mitmeid raamatuid, 
otsis informatsiooni ja koostas 
nende põhjal minu õpetajatele 
“nippide” lehe, võttis kõikide 
õpetajatega ühendust, et asjad 
hakkaksid paremini toimima. 
Ta sai toetust ja teadmisi aktiiv-
sus- ja tähelepanuhäirega õpe-
tajate ja vanemate tugirühmast 
Tallinnas. 

Sellest ajast peale hakka-
sid õpetajad minuga paremini 
hakkama saama, kodus oli ra-
hulikum õhkkond ja mis kõige 
tähtsam – sain paremini hak-
kama iseenda ja õppimisega. 
Minu enesekindlus on tundu-
valt kasvanud ja järgmisel aas-
tal plaanin astuda ka ülikooli. 

Aktiivsus- ja tähelepanu-
häire kohta leiate rohkem in-
formatsiooni internetist veebi-
lehelt www.ath.ee. 

Rasmus

Viimsi Vallavalitsus otsib 
eriVajadustega lastele  tugiisikuid 
õppeaastaks 2014/2015 Viimsi lasteaedades.

Töö kirjeldus  
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendatud tegevuste 
läbiviimisel 
• Erivajadusega lapse abistamine liikumisel, riietumisel, söömi-
sel ja hügieeniprotseduuridel

Nõuded kandidaadile
• sõbralik
• Kohusetundlik
• Füüsiliselt aktiivne

Kasuks tuleb varasem kogemus erivajadustega lastega töötami-
sel. töö on sobilik ka  nooruslikule pensionärile.

tasu kokkuleppel.

Kandidaatidel palume esitada vabas vormis avaldus ja elulookir-
jeldus 18. juuniks 2014. a aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressi-
le reet@viimsivv.ee. Lisateave: Margit stern,  tel 602 8857 või 
margit@viimsivv.ee

tudengid said 6400 eurot
Lastekaitsepäeva  eelõhtul soovis eesti Lastefond jõudu ja 
visadust 16 asenduskodust pärit noorele, kes on jõudnud 
kõrgkooli. Noorte õpitahtmist ergutati õppestipendiumi-
ga, kokku jagati välja 6400 eurot.  

Stipendiumid andis Tallinna Linnateatris üle ELFi pikaajalise 
suurtoetaja PwC esindaja Teet Tender. Teater kinkis igale li-
saks teatripileti ja juba mitmendat aastat said noored ka meie 
toetaja Oriflame’i kingituskoti. 

Eesti Lastefond on 25 aastat toetanud oma stipendiumiga 
asenduskodu noorte õppimist. Viimased kümme aastat oleme 
toetanud ainult kõige tublimaid. Kümne aastaga on Eesti Las-
tefondi stipendium tõusnud 191 eurolt 400 euroni. 

Eesti Lastefond tänab kõiki Stipendiumifondi toetajaid ja 
asenduskodude töötajaid, kes on noori õpihimulistena suut-
nud hoida. Eelmise aasta stipendiumi üleandmisel lubas üks 
kasvandik oma tänukõnes paljutõotavalt: “Kui mina rikkaks 
saan, siis hakkan ka Lastefondi sponsoriks!“

Sirje Grossmann-Loot
Eesti Lastefondi juhataja

tähelepanuhäirega laps ei ole paha. Foto matton

otsib oma perre uusi liikmeid!

Alates augustist vajame
• õpetaja abi
• logopeedi
• majaperemeest (väikekaubiku olemasolu vajalik).
CV ja sooviavalduse palume saata e-aadressil 
aivi@viimsilasteaiad.ee.
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Suvi muuseumis
Juunikuus kõlab muuseumides muusika

3. juunil kell 20 vokaalansambel Estonian Voices salongi-
kontsert Rannarahva Muuseumis
6. juunil kell 12–17 Muuseumihariduse mess AjaVõit 
Viimsi Vabaõhumuuseumis. Üle 40 Eestimaa muuseumi, 
teadus- ja teemapargi, teatri, kirjastuse tutvustavad oma 
teenuseid. Mess on tasuta!

Valgete ööde festival
20. juunil kell 20 Festivali avakontsert ja Rannarahva 
Muuseumi kultuuriaia avamine. Esinevad Helin Mari Ar-
deri trio ja Eeva Park muusika- ja luuleõhtuga “Öö valgus”
21. juunil kell 21 Aasta klassikasündmus:  Rein Rannap ja 
ansambel Winni Puhh Viimsi Vabaõhumuuseumis.
22. juunil kell 13 kogupere kontsertetendus Maadeavastaja 
Pipi. Nele-Liis Vaiksoo, Venno Loosaar, Margus Kappeli 
ansambel ja Meero Muusiku laululapsed.
23. juunil kell 18 Viimsi Vabaõhumuuseumi jaanituli. Üles 
astuvad ansambel Justament, James Werts Project, Koit 
Toome & Bänd.

Rannarahva muuseumis avatud näitused: 
Näitus “Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg”. Pühendatud pre-
sident Lennart Merile. Näitus tuvustab Eestis esmakordselt 
muistse Rävala maakonna näite varal meie esivanemate 
kõige kuulsusrikkamat ajajärku – 11. sajandi teist poolt ehk 
hilise rauaaja algusaega. Just tollal algas läänemeresoomlaste 
kaubanduses kõrgaeg, mis peegeldub muu hulgas meilt. 
Näitus “Stopp! Piiritsoon”. See on lugu Eestimaa rannarah-
va elust nõukogude impeeriumi piirijoonel ning sellest, kui-
das rannarahvas 50 aastaks merest ära lõigati. Näitus on üks 
kolmest nominendist 2013. aasta Eesti muuseumide parima 
näituse tiitlile.  

taluturg
Igal laupäeval kell 9–14 Taluturg Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis. Viimsi Taluturult saad lauale värske ja kodumaise toi-
dukraami. Kes hommikuti turul käib, see asjatult ei longi!

tema ees häilib mere 
ääretu süli, ühtaegu 
vaenulik ja lahe, tõrjuv ja 
kutsuv, metsast salapära-
sem, tähistaevast ko-
dusem, ühe maailma lõpp 
ja veel suurema algus. 

Nii kirjutas Lennart Meri lää-
nemeresoomlaste esivanema-
test. See on meie minevik. 
Need inimesed jõudsid Soome 
lahe randadesse ammu enne 
oma praegusi naabreid. 

Kaks ajaloonägemust
Lennart Meri kirjutas merest 
kui rahva kujundajast ja ühen-
dusteest ning leidis üllatavaid 
seoseid laias maailmas toimu-
vaga. Tema ajaloonägemus on 
vaimustav. Väga tuntud on ka 
baltisaksa ja Nõukogude aja-
lookirjutusele omased kont-
septsioonid, kus rõhutatakse 
Soome lahe äärsete hõimude 
passiivsust ja alaväärilisust. 
See õppetükk on eestlastel 
väga hästi omandatud ning te-
kitanud mingi rahvusliku ala-
väärsuskompleksi. Kujutletak-
se seitsmesaja aastast orjaööd 
ja sellele eelnenud hämarat 
ajastut, kus võrdsetest võrdse-
mad talupojad vaikselt naereid 
kasvatasid ja kartlikult, näpp 
suus, mere poole piilusid. Pole 
just vaimustav pilt. Kuid ehk 
on see tõepärane? Kas Lennart 
fantaseeris?

Hõbevalgeim
Saame oma vanema ajaloo 
kohta teadmisi peamiselt ar-
heoloogia varal. Viimane aeg 
on toonud palju uut – pea igal 
nädalal tuleb päevavalgele mõ-
ni viikingiaegne aardeleid. Mil-
lest selline ootamatu hõbeda-
küllus? Hõbe oli maapõues 
juba tuhat aastat, kuid leidmist 
hõlbustas arvatavasti see, et 
muinsuskaitsjad on viimasel 
ajal endistest vaenlastest enda-
le kaastöölised teinud. Hakati 
korraldama koolitusi, mille lä-
bimine annab kodanikule me-
tallidetektori kasutamise õigu-
se. Mitmed uuemad aardeleiud 
on just nende n-ö hobiarheo-
loogide avastatud. 

Rannarahva Muuseumi uus 
püsinäitus ongi peamiselt ar-
heoloogiaalane ja räägib juba 
Lennart Merile südamelähe-
dastest teemadest, ent ulatub 
ka perioodi, kuhu kirjanik oma 
raamatutes allikate nappuse tõt-
tu ei jõudnud. Muistse Rävala 
maakonna näitel tutvustatakse 

meie esivanemate kaubandus-
likku kõrgaega, 11.–12. sajan-
dit. Kui heita pilk aarete levi-
kukaardile, on näha, et 1060. 
aastatest tõuseb Eesti ala aarete 
rohkuselt naabrite kõrval sel-
gelt esile. Näituse koostajad on 
võtnud julguse oletada, et pre-
sident Meri oleks Hõbevalge 
seeriat jätkates antud perioodi 
käsitleva teose pealkirjaks või-
nud panna just “Hõbevalgeim”. 
Näitusel eksponeeritakse kau-
neid ehteid ja seni peidus olnud 
aardeid, millest osa jõuavad 
avalikkuse ette esmakordselt. 
Näitus on pühendatud Lennart 
Merile ja koostatud teadmises, 
et Eestimaa majanduslik kõrg-
aeg ei jäänud muinasaega. 

Kaupmeeste jäljed
9. sajandil olid eriti aktiivsed 
kauplejad skandinaavlased, kes 
nimetasid läbi Soome lahe itta 
kulgevat kaubateed Idateeks, 
mis jätkus jõgesid pidi Musta ja 
Kaspia mereni ning sealt Kons-
tantinoopoli ja araabia maade-
ni. Suurest kaugkaubandusest 
said haaratud ka Eesti rannad ja 
veeteed. 9. sajandi alguse araa-
bia münte on Läänemere ümb-
ruses leitud üsna vähe, mõned 
neist leiti Rõuge linnamäelt.  

Põhja-Euroopa kauples ida-
maadega kuni esimese aasta-
tuhande lõpuni. Seejärel asen-
duvad aardeleidudes araabia 
rahad Euroopa valitsejate mün-

tidega. Kaupmehed pöörasid 
pilgud läände ja see majandus-
lik lõimumine toimus juba paar 
sajandit enne ristisõdu.

Näitus Kaupmeeste jäljed 
räägib viikingiaegsetest kau-
bandussuhetest globaalsemas 
võtmes. Teada saab kuidas vii-
kingid araabia maid nimetasid 
ja miks, kui suurejooneliselt 
Konstantinoopolis põhjamaa-
de kauplejaid vastu võeti ja 
millise Eestis elava looma nahk 
oli kõige kõrgemas hinnas.

Naissaarel, Hülgekari nu-
kal hiilab vaevuaimatav säde. 
Mees ajab end põlvili, pilk saare 
mustaval viirul, käsi kobamas 
tõrvaseid männihalge, ja samas 
läigatab kauge säde, nagu oleks 
tuul sellest üle käinud, paisub 
leegiks, lahvatab kirglevaks lõk-
keks. Nüüd pole aega kaotada. 
Kuiv kadakas võtab särinal tuld, 
tõrvahalud paiskavad sädemeid 
kahvatusse taevasse, koit taga-
neb, kahe lõkke tulesild siren-
dab üle lahe sinise põhjatuse. 
Nii võis see olla. Lennart Meri 
kirjutab selle aja märgutuledest, 
mil kaupmees pidi alati olema 
ka sõjamees ning kauba- ja rüüs-
teretked käisid käsikäes. Näituse 
ajaline piir on 12. sajandi lõpp. 
Ajani, mil Valdemari laevastik 
Naissaare tagant paistma hak-
kas, oli jäänud veel paarküm-
mend aastat.

Külvi Kuusk 
Rannarahva Muuseum

Eestimaa muinashõbe

Rahapada. Foto Rannarahva 
muuseum
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peremeheks, õed olnuks tublid 
pereemad teistes taludes. Ent 
elu läks teisiti. Kui keskmine 
tütar abielluda tahtis, pani isa 
plaanile veto peale ja teatas, 
et kombeks on, et esimesena 
abiellub vanim tütar. Kõik õed 
jäid vanatüdrukuteks. 

Gustav Remmelgas oli lu-
gupeetud vallavolikogu liige 
ja hea kõnemees. Erinevalt 
naabritest käis ta paadiga me-
rel. Räimed tarvitati oma pe-
res, vääriskala viidi linna turu-
le. Purjekas oli Gustavil juba 
nooruses ja 1935 tellis ta uue 
kalapaadi. Kuid mitte moodsa, 
kiire karveelplangutusega moo-
torpaadi, vaid üsna vana tüüpi 
klinkerplangutusega sõude- ja 
purjepaadi, milliseid kasutati 
19. sajandil. 

Aastal 1941 mobiliseeri-
ti poeg Karl Nõukogude ar-
meesse, kust ta kunagi tagasi 
ei tulnud. Pere pidi hakkama 
uutmoodi elama, aga hästi see 
neil välja ei tulnud. 1947. aas-
tal hakkas piirivalve nõudma 
paatide hävitamist. Kivimäe 
omadel õnnestus paadid mere 
äärest kõrgele kaldale vinna-
ta ja rehe alla ära peita. Mõni 
aasta hiljem pääsesid nad oma 
salavarandusega nagu üle noa-
tera. 

Ühel sügisel rippus neil ta-
petud siga parajasti rehealuse 
väravate vahel, kui äkki ilmus 
värava taha piirivalveohvit-

Rannarahva muuseumil 
on Jõelähtme vallas häid 
sõpru, kellega meid seob 
juba pikem koostöö.

Teisel pool Muuga sadamat 
asuva Rootsi-Kallavere küla 
muuseumist tõime möödunud 
aastal Viimsisse näituse “Käsi-
töö voodis”. Mais avasid naab-
rid aga lausa kaks näitust ja 
küla muuseumipind laienes kol-
mandiku võrra. Ühel pool kü-
latänavat, Käspre laudas, on 
vaadata armas nostalgiline va-
nade mänguasjade ja lasteriie-
te väljapanek nimega “Õnne-
lik lapsepõlv”. Mihkli lauda 
uuendatud osas on aga sulasel-
ge rannarahva näitus: lehmad 
on loovutanud koha paadima-
jale ja merevarustusele. 

õnnelik lapsepõlv 
Kui paljud saaksid hakkama 
imiku mähkimisega, kui ka-
sutada on tükk marlit, natuke 
kilet ja tugevamat pesuriiet? 
Näitusel saate seda proovida. 
Samas näete kodus õmmeldud 
või Laste Maailmast ostetud  
kleidikesi ja pükse, magamis-
kotte ja mütse. 40-50aastased 
karumõmmid ja nukud on aset 
võtnud voodites ja riiulitel. 
Eriti puutekartlikud lelud on 
varjul klaasuksega kapis ja 
suures vitriinis: tsaariaegsed ti-
nasõdurid, eestiaegsed nukud, 
nukutuba mööbli ja serviisidega. 

Näitus on täielik nostal-
giapomm, pealegi Entel-Ten-
teli krõbiseva vinüülplaadi 
kastmes. Lapsed saavad aimu, 
kuidas nende eakaaslased rii-
des käisid, millega mängisid 
ja milliseid raamatuid lugesid. 
Kuid hoopis eriliste tunnetega 
vaatab kogu seda asjade rik-
kust lapsevanem, kellele mee-

nub aeg, mil flanellist sipu-
pükste ja jakikeste ostmiseks 
oli vaja arstitõendit perekonna 
oodatava juurdekasvu kohta. 

Õnnelikust lapsepõlvest rää-
gib ka ilus pisike raamat “Väike 
sõber”, mis on  koostatud  loo-
dusvaatleja ja Rootsi-Kallavere 
laste suure sõbra Ülo Kure päe-
viku alusel. 

Paadimaja laudas
Mihkli laut tegi läbi põhjali-
ku uuenduskuuri ja on nüüd 
merelise sisuga. Seintel ripub 
võrke, võrgukuppusid, pere-
märkidega pullusid, ankruid, 
põhjaõngi ja pootshaake – ka 
selles külas elas ju kalureid. 
Ruumi keskel seisab pea-

kangelane – eksponaat, mille 
jaoks hoone korrastatigi: tõeli-
selt suur 1935. aastal ehitatud 
talupojapurjekas, küllap ainus 
omasugune Põhja-Eestis. Sa-
mas on ka 1938. aastal ehi-
tatud lameda põhjaga eistuk. 
Sellistega sõideti rannaäärt pi-
di, lasti vette lestavõrke, püüti 
ahinguga angerjaid või aerutati 
naabritele külla. 

Paadid ja kalastustarbed 
ning muudki eksponaadid pä-
rinevad paari kilomeetri kau-
guselt Kivimäe talust, seal-
sed hooned langesid kahjuks 
tuleroaks ja kohal pole enam 
järjepidevuse hoidjaid. Kuid 
Rootsi-Kallavere kalapaate kii-
tes oleks kena meenutada ka 
nende kunagisi omanikke.

Kivimäe pere 
Maria ja Gustav Remmelgas 
Kivimäelt ning nende kolm tü-
tart ja poeg olid kõik väga töö-
kad ja tublid käsitööinimesed. 
Tütar Leida õppis Saku ko-
dumajanduskoolis ja oli osav 
kangakuduja. Talle telliti Tar-
tust kunstkangurteljed, mis 
töötavad tänapäevani ja mil-
lel on  kootud paljud mantli-
riided ja peenemad kangad. 
Seda perekonda iseloomustas 
talupoeglik konservatiivsus, 
esivanematelt õpitust kinnipi-
damine. Kui kõik läinuks nii, 
nagu loodeti, oleks Remmel-
gate poeg jäänud kodutallu 

ser uhkel hobusel. Paate pidi 
kuidagi varjama ja naistel tuli 
hea mõte: Marta võttis ruttu 
riidest lahti ja Leida hakkas 
tal selga pesema – sooja vett 
oli seatapu puhul ju terve pa-
jatäis. Ohvitser pööras hobu-
se ringi ja ratsutas minema. 
1950. aastal asutati kolhoos. 
Kivimäe omad sellega ei ühi-
nenud ja said kaela hiiglasliku 
põllumajandusmaksu. Lõpuks 
pidid nad ikkagi kolhoosi mi-
nema, kuid noorim õde Marta 
ei paindunud ja hakkas hoopis 
müürsepaks.

Nii läksid õed päevast päe-
va ja aastast aastasse mööda 
külatänavat Kallavere turule, 
veovahendiks suvel käru, tal-
vel kelk. Nad viisid müügiks 
kartuleid, õunu ja muid aiasaa-
dusi, tagasi tulid poekraamiga. 
Midagi raisku ei lastud, kõik 
kasutati ära. Ja kui sugulane 
Raul arvas, et näiteks katkise 
põhjaga korvi võiks ju ka ära 
visata, arvasid õed, et sellele 
saab kevadel riide peale tõm-
mata, et kõrvits öökülma ajaks 
kinni katta. 

Selline on kurvapoolne lu-
gu perest, kes ei muutnud oma 
värvi, kuid tänu kellele leidub 
muuseumis nii tsaariaegseid tik-
ke ja eestiaegset seepi kui uh-
keid vanu kalapaate. 

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum

Nukutoa transpordiosakond. 

Nukutuba ja paadimaja naabermuuseumis

Peidus olnud paadid Rootsi-Kallavere paadimajas. Vasakul seisab 
kuue meetri pikkune kalapaat, paremal veidi väiksemas mõõdus 
eistuk. Fotod Rannarahva muuseum

mõlemad Viimsi muu-
seumid teevad suvepeod 
veel mõnusamaks. 

Viimsi Vabaõhumuuseum pa-
kub võimalust tuua sünnipäe-
vapidu toast või koduhoovist 
mere äärde. Siin on palju ruu-
mi aktiivseteks mängudeks, 
kiigeplats ning ideaalne pikni-
kupaik Kingu hoov. 

Välguvad viikingite mõõ-
gad, purunevad kilbid ning 
merd on mõõtmas teravsilm-
sed ja hulljulged maadeavas-
tajad. Õue toome nii salajasi 
aardeid, piraatide möirgeid kui 
ka iluga lummavaid peeneid 
kuningatütreid. 

Ka Rannarahva Muuseu-
mi maja ei hoia uksi kinni, 
mängutoast saab ilusa ilmaga 
vahepeal õue päikest nautima 
minna. 

Sünnipäeva aitavad maa-
ilma parimaks peoks muuta 
mitu lahedat programmi.

Kadunud maailma 
viikingid
Mereratsu viis teid keset sünd-
muste keerist. Nüüd on aeg 
haarata kilp ja mõõk ning 
asuda vaprate kaaslaste seltsis 
vastu põnevatele seiklustele, 
mille käigus tuleb rinda pista 
salajaste ruunikivide, keeruli-
se kenningi keele ning hirmu-

Sünnipäevaprogrammid 
kolivad suveks õue

tavate julgustükkidega. Lahing 
on alanud!

Seitsme mere hirmud
Heeringatünnid laevale ja pur-
jed heisata! Rikkused ja varan-
dused on vaja kokku korjata. 
Salajased kaardid kaasa ja me-
rele! On aeg aaretejahiks, mis 
võtab puujala nõrgaks ka kõige 
vanemal ja julgemal piraadil. 
Argghhh!

maadeavastajad
Seljakotid selga ja asume teele. 
Uudishimu ja teadmiste janu on 
ikka viinud inimesi kaugetesse 
paikadesse Vaiksest ookeanist
Atlandini, Tansaaniast Polaa-
rjooneni ja Kingu talust Ran-
narahva Muuseumini. Asume 
koos kuulsate maadeavastajate 
jälgedesse. Uurime, mi-da on 
enne meid leitud, kuidas sel-
lega hakkama saadi ning mis 
on veel avastamata. Kompass 
kätte ja pilk teravaks, siit me 
tuleme!

teeme sünnipäeva veelgi 
toredamaks. Foto Fotolia

Rannarahva printsessid
Sitsid-satsid, pitsid-patsid ran-
narahva moodi. Rannarahva 
printsessid ja printsid pidut-
sevad koos, ehtides end me-
revaigu, kalavõrkude ja mere-
karpidega. Muuseum muutub 
paariks tunniks kuninglikuks 
mängumaaks, mille igas nur-
gas peitub üllatus või aare. Üks 
korralik rannarahva printsess 
oskab meisterdada endale ise 
ehteid ja nukke. Printsid uhke-
tel paatidel on alati oodatud.

Programmide pikkus on 2 
tundi, hind 15 inimesele 130 €. 
Äratame seiklused ellu!

Pakume ka elamusprog-
rammi, mis rikastab vaimu ja 
täidab kõhu! 

Rannarahva 30 minuti 
road
Unusta mehhiko, hiina ja itaalia 
cuisine. Rannarahva kodustel 
maitsetel on enamat pakkuda. 
Meeldivale ekskursioonile kol-
leegide, sõprade või pere selt-
sis järgneb rannarahva toidu 
valmistamine, kus kokale ei jää 
vaid näpud. Bücklingi suitsuah-
ju kala, maitsevõi ja magusa-
ga katame laua, laske aga hea 
maitsta. Ei puudu ka kali ja vein.

Lisainfo ja registreerimine: 
hariduskeskus@rannarahva-
muuseum.ee, Birgit 5662 6542.

Rannarahva muuseum
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Viimsi Keskkooli Fond 
(VK Fond) toetab mitmes 
tegevusvallas Viimsi Kooli 
õpilasi ja õpetajaid. 

VK Fondi tegevusampluaa on 
kiiresti kasvanud ning 13 aas-
ta jooksul oleme n-ö lihtsatest 
tegevustest jõudnud rahvus-
vaheliste haridusprojektide 
läbiviimiseni. Kui esialgu ko-
gus fond peamiselt rahalisi ja 
mitterahalisi vahendeid Viimsi 
Kooli arenguks ning õppetöö 
paremaks korraldamiseks, siis 
nüüd viib VK Fond ise läbi 
projektide taotlusvoore ning 
rahastab Viimsi Kooliga seo-
tud projekte, korraldab ja ma-
jandab nii eelkooli kui ka hu-
viringide tegevust ning osaleb 
mitmes rahvusvahelises hari-
dusprojektis.

Huvitegevuse toetus
2013/2014. õppeaastal tegut-
seb VK Fondi egiidi all 24 
kaunite kunstide ringi: kuns-
tiring, muusikaringid ja pilli-
õpe, rahvatants, laulukoorid, 
näitering jpt. Lisanduvad veel 
15 teadmiskeskuse Collegium 
Eruditionise huviringi: teadus-
ring “Taibu”, robootika-, ma-
temaatika-, multimeedia-, loo-
dus- ja arhitektuuriring, prog-
rammeerimine, hiina keel ja 
kultuur jt. 

Huviringid on ülimalt po-
pulaarsed ja nende arv on iga 
aastaga kasvanud. Alates 2012. 
aastast on VK Fondi tiiva all 
ka Püünsi kooli huviringid. 
Sellest õppeaastast lisandusid 
ka Randvere ja Nõmme Põ-
hikooli loodusring ning 2014. 
aasta märtsist Peetri Lasteaed-
Põhikooli teadusring “Taibu”. 

VK Fondi huviringides 
käib kokku 730 õpilast ja 
noort, vaba aja veetmise või-
malused on ammu väljunud 
ühe valla ja kooli piiridest. 
Õppetöövälise tegevuse pak-
kumisega aitab VK Fond kaasa 
õppurite vaba aja sisustamise-
le, nende väärtushinnangute, 
mõttemustrite ning tervislike 
harjumuste kujundamisele.

Teadmiskeskuse tegevus-
aastail (2011–2013) on fond 
olnud SA Eesti Teadusagen-
tuuri ning Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi koostööpartner 
nende projektikonkurssidel.  

Teadmiskeskus on pälvinud 
riiklikku tunnustust teaduse 
populariseerimisel. Collegium 
Eruditionis sai 2013. aastal nii 
Harjumaa aasta teo tiitli kui ka 
vabariigi aasta teo laureaadi 
tiitli noorsootöös.

Fondi vahendusel toimuvad 
ka õpilasvõistlused, festivalid 
ja teatriprojektid, olümpiaadide 
piirkonnavoorud, mälumängud, 
Harjumaa kooliteatrite festival, 
Viimsi Kooli kooliteatri projek-
tid jne.

2013. aastal toimusid Fon-
di vahendusel maakondlik alg-
kooli etluskonkurss, emakeele 
olümpiaadi piirkonnavoor, aja-
loo olümpiaadi piirkonnavoor, 
füüsika olümpiaadi piirkonna-

voor, maakondlik 6.–7. kl vene 
keele olümpiaad, loodustea-
duste olümpiaadi piirkonna-
voor, koolinoorte mälumängu-
meistrivõistluste eel-, vahe- ja 
lõppvoor.  

2013.a toetati järgmisi pro-
jekte:

• kooliteatri etendus “Fame”,
• Harjumaa Kooliteatrite Fes-

tivali korraldamine Viimsi Koo-
lis,

• Karulaugu õppehoone 1.–
6. kl isadepäevale pühendatud 
sportlik perepäev,

• Kadrioru Kunstimuuseu-
mi külastus 11. klassile, et tut-
vustada vene kunsti,

• 11. kl keelesuuna õppereis 
Prantsusmaale.

osalus välisprojektides
VK Fondi siseriiklikke ja rah-
vusvahelisi projekte viivad el-
lu Viimsi Kooli kogenud õpe-
tajad, eesotsas arendusjuhiga, 
kes vastutab ka Viimsi Kooli 
rahvusvaheliste projektide el-
luviimise eest. Suuremad neist 
on olnud Comeniuse kooli-
arendusprojekt (2008) ja Co- 
meniuse projektis “Salt&Sugar” 
(2010–2012). Käesoleval õp-
peaastal osaleb VK Fond pro-
jektis “TreasureBooks” (2013–
2015 Archimedese “Elukestva 
õppe” programm). 

Projekti “TreasureBooks” 
eesmärk on tõsta lugemise ja 
kirjutamise populaarsust põhi-
kooliealistes noortes, kasuta-
des erinevaid IKT vahendeid. 
Projekt koosneb neljast osast. 
Esiteks õpilaste top 10 raama-
tute uuring, mille tulemuste 
põhjal koostatakse e-raamat. 
Teiseks traditsioonilise jutus-
tuse moderniseerimine ja sel-
lest näituse kokkupanek. Kol-
mandaks Frankfurdi raama-
tumessi külastus ning selle 
tutvustamine. Neljandaks ühis-
jutustuse kirjutamine ja selle 
näidendiks lavastamine. Prae-
guseks ellu viidud esimeses ja 
teises etapis on toimunud kaks 
rahvusvahelist kohtumist: Ees-
ti kohtumisel jaanuari lõpus 
osales 34 7. ja 8. klassi õpilast 
Viimsi koolist; Taanis toimus 

Koolifondi tegus õppeaasta
kohtumine aprillis ja selles 
osales 12 8. klassi õpilast. 

Projekti tulemustest annab 
väga hea ülevaate kodulehe-
külg http://treasurebooks2013.
wordpress.com/. Järgmisel aas-
tal toimuvad projektikohtumi-
sed Saksamaal ja Soomes.

Koostöös Viimsi Valla, Tal-
linna Ülikooli ja Eesti rah-
vusringhäälinguga esitas VK 
Fond taotluse veel ühe projekti 
elluviimiseks Norra ja EMP fi-
nantsmehhanismidest. Tegu on 
tervislikke eluviise propagee-
riva teavitusprojektiga “Ter-
ve elu”. Selle projekti raames 
tahame uurida noorte tervise-
teadlikkust, samuti viiakse läbi 
teavituskampaaniaid tervete elu-
viiside propageerimiseks noor-
te seas. Projekti raames valmib 
juhend neile, kes töötavad 
noortega ning tervislikke elu-
viise käsitlev teleseriaal. Otsus 
projekti rahastamise kohta te-
hakse juunis 2014.

õppetegevuse 
toetused
Alates 2012. aastast jagab VK 
Fond toetusi projektide ellu-
viimiseks. Taotlusvoor korral-
datakse kord aastas sügisel, 
toetust saavad taodelda kõik 
Viimsi Kooli töötajad, õpila-
sed, nende vanemad ning vi-
listlased. Kõik projektid pea-
vad toetama kas õppekava ra-
kendustegevust, edendama spor-
ti, tervist või kultuuri. Toetuse 
andmist otsustades jälgitakse, 
et projekt hõlmaks võimalikult 
laia sihtrühma (vähemalt ühte 
klassiastet); selle viiksid läbi 
Viimsi Kooli õpetajad, õpila-
sed, lapsevanemad või vilist-
lased; projekt peab olema ka 
suure õppe-kasvatusliku kasu-
teguriga. Eriti tahab VK Fond 
toetada lähenemiselt või ellu-
viimise viisilt innovaatilisi pro-
jekte.

2013/14. õppeaasta taot-
lusvooru raames toetas Fond 
täies mahus või osaliselt järg-
nevaid projekte:

• “Giidiga ja giidina vana-
linnas“, 10. klassi õpilastele 
pakkus see kokkupuudet giidi-
tööga ja võimalust rakendada 
aktiivse kuulamise ja õppimise 
oskust ingliskeelses suhtluses. 
Korraldajaiks olid Viimsi Kooli 

õpetaja ja professionaalsed gii-
did.

• Hispaaniakeelsed konver-
satsiooni- ja kultuuritunnid his-
paania keelt emakeelena kõne-
leva inimesega. Viimsi õpetaja 
kutsus külalisõpetaja, sihtgru-
piks oli ligi 40 edasijõudnud 
õpilast 11. ja 12. klassist.

• Moeaken 2014 – sihtgru-
piks 8.–12.klassid, korralda-
jaks Viimsi Kooli Õpilasesin-
dus.

• Liiklusohutusalane eten-
dus “Ettevaatust Auto“. Siht-
grupiks kõik 7. klassid ja osa-
liselt 8. klassid, korraldajaks 
AHHAA teaduskeskus.

• Sportlikud väljasõidud 
2013/2014. a õppetöö välisel 
ajal. Sihtgrupp 6e kl, läbivii-
jaks lapsevanemad.

• Isadepäeva pereõhtu. Siht-
grupiks 1.–3. kl õpilased ja 
nende vanemad, pereliikmed. 
Korraldajad nende klasside ai-
neõpetajad, lisaks ringijuhid, 
raamatukogu ja tugikeskuse töö-
tajad ja Viimsi Kooli Õpilas-
esinduse liikmed.

Kokku toetati 2013/14. õp-
peaastal projekte 1125 € ulatu-
ses (2012/13. a oli väljamaks-
tud toetussumma 1500 €). 

Parimatele stipendium
Motiveerimaks ja tunnusta-
maks väljapaistvaid noori, 
otsustas VK Fondi nõukogu 
anda 2012/2013. õppeaastal 
esimest korda välja stipendiu-
mi põhikooli ja gümnaasiumi 
ühele väljapaistvale lõpetajale. 
Stipendium antakse välja lõ-
petajale, kes on olnud aktiiv-
ne nii koolis kui kooliväliselt, 
osalenud võistlustel, olüm-
piaadidel või muudel haridus-
likel ja sportlikel-kultuurilistel 
üritustel, olnud oma käitumise 
ja ellusuhtumisega eeskuju 
kaasõpilastele, samal ajal ol-
nud austatud ka õpetajate poolt 
ning kõige selle juures suutnud 
hoida kõrget taset õppeeduku-
ses.

Stipendiumi suurus on 
150 €, 2013/2014. õppeaasta 
stipendiaadid jäävad kuni lõ-
puaktusteni saladuseks.

margit Võsu
merike Hindreaus

Peeter Sipelgas

Fondi vahendusel sünnivad ka teatriprojektid ja festivalid. Fotod Viimsi Keskkooli Fond

Viimsi Raamatukogu 
kutsus kevadel joonista-
ma või kirjutama teemal 
“Üks hea asi Viimsis”. 
Võistlusele laekus 61 
eripalgelist tööd, luule-
tustest kollaažini. 

Töid hindasid raamatukogukü-
lastajad ja -töötajad. Parimate 
tööde autoriteks osutusid Rog-
er Viidalepp, Küllike Hiiemäe, 
Aet Ruul, Marta Tõnisalu ja 
Anett Arras. Võitjatele on au-
hinnad välja pannud külaresto-
ran Roots ja Hawaii Express. 

Edukas loomevõistlus “Üks hea asi Viimsis” 
Aga mis on need head asjad 

Viimsis? Kadri-Anna Sklave 
kirjutab oma töös: “Üks hea asi 
Viimsis on see, et Viimsi on just 
Viimsi. Ei ole ei linn ega üksik 
maakoht. Viimsi on täpselt nen-
de kuldne kesktee, kus saab nau-
tida nii suure kogukonna kui ka 
säilitatud looduse hüve.” Sama 
mõte kordub teisteski töödes: 
oluliseks peetakse kooli, häid 
õpetajaid, sõpru ja loomulikult 
perekonda. Hinnatakse loodust, 
randa, merd ja metsa. Mitmed 
tööd kirjeldavad metsa võlusid 
ja viimsilase metsakogemusi. 

Heameelt tuntakse ka jalgpalli-
väljaku, spordihalli, seikluspar-
gi, raamatukogu, tulevase kino, 
vabaõhumuuseumi ja SPA üle. 
Mia Maria Kullamaa kirjutab: 
“Vabaõhumuuseumis on tõesti 
vaba tunne.” Kristo Kraavile 
meeldib aga, et “siin on sõjast 
asju.”

Oma silm on kuningas. 
Töödega saab tutvuda raa-
matukogus. Suur tänu Viimsi 
Kooli õpetajatele Maris Tuuli-
kule ja Merle Sepale, kes lapsi 
innustasid. 

Viimsi RaamatukoguKüllike Hiiemäe kujutatud Randvere koolimaja. Kujutlus Viimsi kinost?

teadmiskeskuse tegemisi on tunnustatud riiklikul tasemel.
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7. juunil esietendub 
Kelnase sadamakuuris su-
veteatri lavastus “Prangli 
lood ehk keik on trois“.

Sellel suvel mängib õpilaste 
näitetrupp koostöös MTÜga 
Liigub ja Loob seda Anni-
ka Prangli stsenaariumi järgi 
lavastatud etendust Pranglil 
kokku kuus korda: tasuta esi-
etendus on juba sel laupäeval, 
järgnevad etendused on aga 
kahenädalaste vahedega 22. 
juunil, 5. ja 19. juulil ning 2. 
ja 16. augustil. Kõik etendused 
algavad kell 14. 

Kui eelmisel suvel tutvusta-
ti Viimsi vallas võimsalt Nais-
saart, siis tänavu tõotab tulla 
Prangli suvi. Üks väga edasi-
viiv jõud ongi siin elus ju see, 
et kui teisel juba on, siis tahan 
endale ka.

Viimsi Kooli näitetrupp 
K.O.K.K. ja Tallinna 32. Kesk-
kooli teatrimeeskond mängisid 
mullu “Naissaare naisi”. La-
vastaja Eva Kalbus meenutab, 
et sellest inspireerituna pak-
kuski Annika Prangli välja, 
et ka Prangli saar vajab oma 
etendust. 

Nii liigutigi teos ja vaimus 
natukene kirde poole. Mul-
lu oktoobris käis teatritrupp 
Pranglil mängimas ja Põhja-
Eesti ainukest põliselanikega 
saart uudistamas. Sel meresõi-
dul kogeti nii kõva tormi kui 
merehaigust – nüüd on omast 
käest teada, mida tähendab üt-
lus: meri on jäme. Järgmisel 
Pranglile sõidul oli ilm ilus 
ja meri peegelsile, kuid pole 
välistatud, et tormine meri 
sekkub noorte plaanidesse ja 
lavastuse käiku ka nüüd, jättes 
näiteks publiku saarele kaue-
maks kui kavatsetud.

Viimsi Teataja sai jälgida 
“Prangli lugude...” peaproo-
vi ja nii teangi, et üks selline 
juhtum käivitab ka etenduse. 
Nähtu sisu ei raatsi ära jutus-
tada, aga kui toolidega mar-
keeritud zapakas ja kiik tundu-
vad tolmuses stuudioruumiski 
üsna elavad ja sõnad manavad 
silme ette tohutu kuldse kuu, 
siis Kelnase vastselt korda 
tehtud kultuurikuuris on see 
kõik kindlasti veelgi mõjusam. 

Väga hea oli ka peaproovis kõ-
lanud prantsuse aktsent. 

Vaataja jaoks, kes pole iial 
Pranglil käinud, on minevik-
ku ja olevikku põimivas tükis 
parajalt tarkuseteri. Saab näi-
teks teada, millised rikkused 
peituvad Prangli saare all ja 
kirikutornis, kes oli osav eit 
Helena, mis on laarik, kuidas 
on saarel lood rebaste, karude 
ja põtradega, miks on siin jõu-
lupuudeks männid, mida teeb 
eistukis kolmas mees ja miks 
vahepeal tuli Pranglile sõites 
oma pass Leppneeme sada-
masse maha jätta. Või mitu 

sellist saart Eestis veel üldse 
on, kus saab poe juures aruta-
da, kas saarerahvas ei oska või 
ei taha raha teha, kas saarla-
sed on ajaröövlid, kes ei pea 
kokkuleppeist kinni ning mis 
sulle siis alles jääb, kui sa kõik 
maha müüd...

“Kui kahte saart ja kahte 
suvetükki võrrelda, siis Nais-
saarel pole ju ammu põlisela-
nikke, seal püüdsime korraks 
elustada ajalugu. Prangli esi-
etendust on meil aga just see-
pärast hästi põnev oodata, et 
elu on saarel alles, mängime 
inimestele, kelle päriselu ja 

Vastamisi on erik (Rhett Kütsen) 
ja Raivo (ivar erik Lannes).

Pranglil Kelnase sada-
mas ootab nüüd külalisi 
saare uus sündmustepesa 
“Noor Kaardivägi“.

Lähemal vaatlusel selgub, et 
tegu on ikka vana kalatööstu-
se hoone ja sadamakuuriga, 
mis kevadiste talgutega kena 
näo saanud ja kus tänavu näeb 
muu hulgas suveteatri etendust 
“Prangli lood e keik on trois”.

7. juunil on sündmustepe-
sa on tõesti sündmustest tiine. 
Kell 14 avatakse näitus „Ki-
rovi-aegne kalatööstus Prangli 
saarel“, mis valmis koostöös 
Rannarahva Muuseumiga.

Meeleolukas 
hooaja lõpupidu 
Randveres
Randvere Päevakeskus pidas hoogsat lõpupidu 
ja meenutas talvel tehtut.

Esmalt esines päevakeskuse algusaegadest koos käinud 
seeniortantsuring “Kobarake”, mida praegu juhendab Ivi 
Talimäe. 14 rõõmsat daami  esitasid tantsutuuri “12 tänava 
Rag-Time”. Lauluansamblilt “Kibuvitsalill”, kes harjutab 
oma külast leitud muusiku Rein Sagari juhendamisel, kõ-
las “Laul on kui võlur”. Aeroobika ja tervisevõimlemise 
rühm esitas lühikava, mis valminud kogenud treeneri Eli-
na-Lehta Kaasiku käe all. 

Sõnakunstiringi humoristlikud sketšid tõid inimestele 
naeru suule, ringi juhendaja Helle Tomingas leiab naljaai-
nest ikka elust enesest, kuid sõnakunstnikel on ka tõsiseid 
luulekavu. Nüüd esitasid Helle ja Elina-Lehta sketši “En-
nustaja”. Spordisõbrad said päevakeskuses aga mängida 
lauatennist ja harrastada Malle Annuse eestvedamisel ke-
pikõndi.

Eelmisel sügisel tegevust alustanud fotoringi juhen-
dab kogenud foto- ja filmimees Igor Ruus. Koos külastati 
Fotomuuseumi, et fotokunstist paremini aru saada. Rin-
gi tööd on näitusel vaadata Randvere  Päevakeses. Madis 
Kaasiku suunatud bridžiklubi on osalejaile olnud hea mä-
lutreening. 

Reisiklubi leiab tänu päevakeskuse tegevjuhi Aime 
Salmistu energiale üles kõik huvitavad Eestimaa paigad ja 
kõva organiseerimisega saavad teoks välissõidudki. 

Kõik juhendajad ja rühmavanemad said tubli töö eest 
kiita ning mälestuseks meene ja lilled. Õnnitleti maikuu 
sünnipäevalapsi, ansambel võttis üles ühislaulu ning koh-
vilauas maitsti omatehtud hõrgutisi. Suvelt on meil oodata 
toredat ühisreisi jpm. Loodame, et meie perre tuleb uusi 
liikmeid, huvitavat tegevust meil ju jätkub. Kohtumiseni 
sügisel!

Helle tomingas

Harjumaa VI 
Seeniortantsupidu 
18. mail pidasid 13 Harjumaa rühma seenior-
tantsijat Kosel pidu “Kohtume taas“.  

Esmalt joodi saalis kohvi ja tühjendati piknikukorvi. Tore 
oli sõpradega kohtuda ja eelmist pidu meenutada. Siis soo-
vis Kose vallavolikogu aseesimees proua Astrid Ojasson 
kõigile kerget tantsujalga.

Pidu algas meie traditsioonilise tantsuga “Vanad sõb-
rad”, järgnesid teised ühistantsud.

Iga rühm esitas ka oma tantsu: Randvere “Kobarake” 
tantsis “Viimsi valssi” Ivi Talimäe juhendamisel, Viim-
si “Tuti-Triinud” aga esitasid “Ingas valssi” Eve Jänese 
juhendamisel. Oma rühmadega olid tantsimas veel Riina 
Juhkami Loksalt, Elna Linkvist Vihasoost, Marika Lep-
pik Kõuelt, Milvi Roos Ardust, Kai Müürsepp Loolt, Evi 
Tomingas Arukülast, Eve-Mall Saar Sauelt, Aime Tamm 
Saku ja Kiisa rühmaga ning Malle Lambasaar Koselt. 
Kõik tantsisid lusti ja rõõmuga. Meeleolu aitas hoida Kose 
ansambel “Kolm pluss üks”. Peo korraldasid Kose rühmad 
“Linda” ja “Madli”.

Kohtumiseni järgmisel aastal!
 malle Lambasaar

esinemisi vaadates meenutati koos talviseid tegusid. 
Foto igor Ruus

Peaosades meri ja Prangli

“Noor Kaardivägi“ ootab
Siis esietendub Põhja-Eesti 

ainukesele põliselanikega saa-
rele pühendatud teatritükk 
“Prangli lood ehk keik on trois”. 
Tasuta etendusele järgneb koos-
tööpartneritele, toetajatele ja 
abilistele korraldatud vastuvõtt. 

Õhtul pääseb kuuri pidut-
sema juba piletiga. Uksed ava-
takse kell 20 ja 21.30 algab
Tiinamai Keskpaiga plaadi 
“Pranglile“ esitlus. Seejärel aga 
peetakse maha üks äge Kirovi-
stiilis pidu, tantsuks mängib 
ansambel Regatt.

Infot, kuidas saarele sõita, 
leiate www.pranglireisid.ee.

Vt
aprillikuus hakkas vana sadamakuur juba uut ilmet võtma. 
Foto meeli Laidvee 

Prangli lugude näiteseltskond grupipildil. Fotod teatritrupp K.o.K.K. 

igapäev see just ongi,” selgitab 
Eva Kalbus.

Ta ei usu, et Prangli lugude 
pärast nüüd üle Eesti kohale 
tormatakse, reklaami pole tü-
kile veel eriti tehtudki. Suvel 
käib saarel aga rohkesti turiste 
ning suveetendus ongi pigem 
mõeldud saarel kogetu ja näh-
tu täienduseks.

“Prangli lood ehk keik on 
trois” tasub ka oma valla rahval 
kindlasti üle vaadata. Esieten-
dus on tasuta, kui laevale saate, 
siis vaatama mahute kindlasti.

meeli müüripeal

Peaproovis jäid pildile ajutistes kostüümides erik (Rhett Kütsen), 
Kadri (Seidi Preitof) ja mauno (Kristen Sekk).
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Viimsi vallas saab koos 
käia tervelt neljas krist-
likus koguduses: siin te-
gutsevad luterlaste Viimsi 
Püha Jaakobi, Randvere 
ja Prangli ning evangee-
liumi kristlaste Viimsi 
Vabakogudus. alustame 
tutvust viimasest.

Viimsi Vabakogudus asub Haab-
neemes Rohuneeme teel. Me-
evaatega punase katuse ja kel-
latorniga valge hoonekomp-
leksi hoovist võib välja kee-
rata Harley-Davidson Dyna, 
millega pastor Raido Oras 
linna tööle sõidab. Lisaks ko-
gudusele juhib ta ühes firmas 
tööstusseadmete müüki. Tar-
tu Kõrgemas Usuteaduslikus 
Seminaris õppinud mees sai 
viimsilaseks 2007. aastal, kui 
nüüdseks 90ndat aastat jär-
jepannu tegutsenud kogudus 
ta siia kutsus. Raido peab pü-
hapäeviti jumalateenistusi ja 
hoiab vabatahtlikel silma peal. 

“Keskendume noorte- ja 
sotsiaaltööle,” tutvustab vai-
mulik. “Koos valla sotsiaalosa-
konna ja toitlustusettevõttega 
Tampe korraldame lastekoh-
vikut ja toiduabi peredele, kel 
seda vaja. Abivajajaile oleme 
vallalt saadud tuulemurdu küt-
teks teinud. IT projekti raames 
seadsime neile töökorda kasu-
tatud arvuteid. Koguduse liik-
med on tegusad: kes on soovi-
nud vastutust võtta, on seda ka 
saanud.”

Poiste Fight-Clubis sai 
harrastada tai poksi ja maad-
lust. Tollased poisid on klu-
bist välja kasvanud, aga uued 
huvilised paistavad sobivasse 
vanusesse jõudvat, varsti saab 
jälle alustada. Seeniore liidab 
60+ klubi, kord kuus arutatak-
se kaetud laua ümber huvita-
vaid teemasid. Noored pered 
saavad kokku kas iga nädal 
või üle nädala. “On ju lohutav 
kuulda, et ka teised ei jaksa 
väikeste laste kõrval kodu ala-
ti säravpuhtana hoida, see aeg 
tuleb lihtsalt üle elada,” toob 
Raido näite, kuidas teistega ja-
gatud mured aitavad argieluga 
paremini toime tulla. 

Raido lapsed, kaheksa-aas-
tane Saimon Raido ja kümne-
aastane Kärt Lisanna käivad 
juba Viimsi Koolis. 18aastane 
lapsendatud Anne-Mai, kes Rak-
veres pagar-kondiitriks õpib, 

Seikluspark 
kasvab karulau-
guga võidu
teise hooaja avanud Viimsi Seikluspargis oota-
vad kliente mitmed uued atraktsioonid. 

Eelmisel suvel Viimsisse rajatud seikluspark on pärast 
talvist puhkust külastajatele taas avatud ja seiklejate puu-
duse üle ei kurda. 

Heakorratööde ja uute atraktsioonide rajamisega alus-
tasime juba lume sulades. Kiire töö on end ära tasunud, 
sest varajane kevad on kohale toonud hulga vapraid seik-
lejaid, nende seas on kooligrupid ja ka töökollektiivid, kes 
otsivad tubastele firmaüritustele vaheldust.

Tundub, et Viimsi Seikluspark kasvab karulauguga 
võidu. Mullustele atraktsioonidele on lisandunud palju 
mänge, seiklusrajad on hoopis pikemad ja ka kogenud ro-
nija saab siit nüüd rohkem elamusi.

 “Seikluspargis aja veetmiseks ei pea olema atleet,” 
rõhutab seikluspargi juhataja Viljar Raidmets. “Rajad on 
erineva keerukuseastmega ja tegevusi jagub pargis kül-
laldaselt.” 

Täiesti valmis on kolm pikka rada, kuhu on oodatud 
kõik vähemal 115 cm pikkused seiklejad. Seiklusrada kul-
geb kuni 12 meetri kõrgusel puude otsas, kus ootavad ees 
rippsillad, õhusõidud ja nn Tarzani hüpe. 

Seikluspark on ära kasutanud ka vanad kütusemahu-
tid, nende seintel ronides jõutakse järgmiste mängudeni. 
Pargis saab teha ka 250 meetri pikkuse õhulennu.

Ühe uudisena valmis selleks hoojaks Segway seik-
lusrada. Segway kahe rattaga tasakaaluliikur on maailma 
esimene ise tasakaalu hoidev liiklusvahend. Edasi või ta-
gasi liikumiseks nõjatub sõitja kergelt ette- või tahapoole. 
Neid tasakaaluliikureid saab meilt ka rentida, et liigelda 
terviserajal, uurida Viimsit ja külastada randa.

Närvikõdi pakub ka äsja valminud vabalangemise 
hüpe. Sellel atraktsioonil ronib inimene 14 meetri kõrgu-
sel asuvale platvormile ja hüppab siis vastava turvavarus-
tusega üle platvormi serva. Mõned meetrid enne maapin-
da pidurdatakse hüppaja hoog maha. 

“Veel sel aastal plaanime ehitada lasteraja, kuhu on 
oodatud mudilased, kes vajavad võib-olla natukene roh-
kem instruktori või lapsevanema toetust,” räägib Viljar 
Raidmets. Lisaks valmib järgmisel kuul katusealune, kus 
saab kuuma päikest, tuult ja vihmasabinat trotsides sünni-
päevi pidada või lihtsalt sõpradega mõnusalt aega veeta.

Viimsi seikluspark asub Karulaugu teel Viimsi Kooli 
vahetus läheduses. Seiklusparki tasub külastada kõigil, 
kes naudivad värskes õhus viibimist ja on valmis end na-
tukenegi liigutama ja mugavustsoonist välja tulema. Ilma-
ga sobivad riided ja õiged jalanõud muudavad seiklusela-
muse ainult veel paremaks. 

Viimsi Seikluspark

sai märtsis Noore Meistri kut-
sevõistlustel teise koha. 

Koguduse ettevõtmised sõl-
tuvad Raido sõnul eelkõige 
sellest, kes siin parajasti koos 
käivad ja millised teemad eru-
tavad. Prioriteet on aga paigas: 
“Soovime olla teeniv kirik ter-
vele perele. Üritust korraldades 
kaalume alati, kuidas kogu pere 
saab sellest osa võtta. Meie hoo-
vis on näiteks grillimiskoht täis-
kasvanuile, liivakast ja mängu-
maja lastele, kaljuronimissein ja 
korvpalliplats noortele... Juma-
lateenistuste aja saavad lapsed 
veeta aega mängutoas. Soovijai-
le peame pühapäevakooli.”

anded tuleb üles leida
Raido peab üheks tähtsamaks 
asjaks siin elus nende annete 
ülesleidmist ja kasutuselevõt-
tu, mis igale inimesele kõr-
gemalt poolt antud. Kogudu-
sejuhi ametit aitas tal endalgi 
vastu võtta just Jumala kutse 
tajumine. Raido peab Jumala 
kuulamist igati mõistlikuks: 
“Näiteks enne kinnisvaraturu 
langust sain märguande, et on 
aeg korter ära müüa. Tegingi 
nii, ehkki eksperdid hoiatasid: 
hinnad tõusevad ja sa jätad 

pere lageda taeva alla. Paari 
kuu pärast hinnad kukkusid, 
mina olin aga plussis...”

Viimsi Vabakoguduses püü-
takse õppida Jumala kutse ära-
tundmist. Jumala tuules liiku-
mist võrdleb pastor tundega, 
mida ta tajub mootorratta sel-
jas: “See on vabadus! Sõidan 
iga päev, matkanud olen Põh-
ja-Soomes ja Leedus. Tsikkel 
õpetab reisima napi varustuse-
ga: piisab, kui on ühed sokid, 
üks särk ja teksad. Sõit hoiab 
mõistuse terava, sest sa sõltud 
väga palju ilmast ja teeoludest. 
Vanu sõitjaid vaadates paistab, 
et see harrastus hoiab noorena! 
Pastorina saan nõnda liikudes 
palju inimestega suhelda.” Rai-
do peab mootorrattureid hästi 
avatud inimgrupiks, nad on 
ühtviisi julged nii ratta seljas 

kui ka elumuredele otsa vaa-
dates. Rahvusvahelise kristliku 
mootorrataklubi Gospel Riders 
liikmena osaleb Viimsi vaimu-
lik ka parajasti Eestis toimuval 
Harley-Davidsoni superrallil. 
Miks eelistab ta seda rattamar-
ki? Raido sõnul on valjuhäälne 
tsikkel kõige odavam elukind-
lustus: tema varasemale vaikse-
le masinale kippusid autojuhid 
ette keerama.

Mehe rattaharrastust jagab 
reisidel ka abikaasa Kairin, 
kes hoiab muidu meelsami-
ni abikaasa selja taha ja pere 
keskele ning töötab rahvusva-
helise ettevõtte pearaamatupi-
dajana. Mootorrattaload tegi 
Kairin vapralt ära. Koguduses 
on ta rahvahulga ette nõus as-
tuma aga vaid flööti mängides, 
see on tema lemmikharrastus. 
Raido on väga tänulik eluterve 
kriitika eest, mida ta abikaasalt 
saab: selline tugi on koguduse 
töös väga tähtis.

Pastor Oras kutsub kõiki 
vabakogudusega tutvuma ja 
selle tegemistest osa saama. 
Varsti algavad jälle pannkoogi-
hommikud kiriku õuel, toimu-
misajad leiate kodulehelt www.
viimsikogudus.ee. Kooki saab 
annetuse eest, selle suuruse ot-
sustab igaüks oma tasku järgi. 
Kirikusse võib ka piiluda, ehk-
ki kõige õigem on pühakojaga 
tutvuda 16. augustil, mil kogu-
dus korraldab 90. juubelit tähis-
tades lahtiste uste päeva.

Kogudusega liitumisega on 
lood keerulisemad: “Liikmeks 
astumise jutule vastame esmalt, 
et räägime sellest uuesti umbes 
aasta pärast, kui tulija on meie 
tegemisi piisavalt näinud. Meil 
on tavaks omavahel tihedamini 
läbi käia kui keskmises eesti 
koguduses, kõigile ei pruugi 
sobida ka aktiivne kaasalöö-
mine sotsiaaltöös. Meie üritus-
tele on aga oodatud kõik ja kui 
suhtlemine meeldib, siis tere 
tulemast ka meie ridadesse!”

Piret Riim

9.–18. juunil korraldab 
sihtasutus Noored Kooli 
Viimsis põhikooli õpilas-
tele taas tasuta suvekooli, 
et tõsta õpimotivatsiooni 
ja õpetada asju, mida on 
vaja igas aines edukas 
olemiseks. Suvekooli saa-
vad kõik toetada, andes 
oma panuse keskkonnas 
www.hooandja.ee.

Seikluspark tegutseb Haabneeme alevikus, Viimsi Kooli 
lähistel. Foto Viimsi Seikluspark

Vabakoguduse pastor tunneb 
vabadust ka tsikli seljas

Raido oras: “tsiklisõit on nagu Jumala tuules liikumine.” 
Foto mikk Leedjärv

Anname Viimsi suvekoolile hoogu!
Sellist suvekooli korraldatakse 
juba kolmandat aastat. Kool 
arendab õpilaste üldoskusi ja 
kõik osalevad noorte grupid 
peavad lõpuks midagi ise val-
mis tegema, olgu see siis mat-
karada, makett, raamat vm. 

Kokku on Noored Kooli 
suvekooli registreerunud 176 
Viimsi õpilast, nende valitud 
teemagrupid on funktsionaalne 

lugemine, matemaatiline mõt-
lemine ja inglise keel. Suvekool 
püüab teha õppimise laste jaoks 
huvitavaks. Fookuses on 21. sa-
jandi oskused: koostöö- ja suht-
lemisoskused, loovus, kriitiline 
mõtlemine, ettevõtlikkus.   

Osalejatele annab suvekool 
ka projektipõhise õppimise ko-
gemuse. Juhendajaiks on ko-
genud õpetajad-ainetuutorid. 

Tagasiside eelmiste aasta-
te suvekoolidele on olnud hea 
ning on õpilasi, kes osalevad 
juba mitmendat aastat.  Suve-
kool on andnud õpilastele jul-
gust ja õpirõõmu, näiteks kir-
jutas üks lapsevanem nii: „Laps 
on osalenud juba kahel korral ja 
sooviks seda nüüdki teha. Tänu 
suvekoolile sai ta üle suurest 
hirmust inglise keele ees. Va-

rem kurtis ta, et inglise keel on 
raske ja ei meeldi talle, kuid pä-
rast suvekoolis praktiseerimist 
teatas rõõmsalt, et tegelikult on 
inglise keel päris äge.“

Viimsi Noored Kooli suve-
koolile on õla alla pannud Ha-
sartmängumaksu Nõukogu ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapi-
tal. Suvekooli toimumist saa-
vad toetada aga ka kõik hari-

dussõbrad Hooandja platvormi 
vahendusel (www.hooandja.
ee). Oma toetajatele korraldab 
sihtasutus Noored Kooli tasu-
ta õpetamiskoolituse, kus ja-
gatakse näpunäiteid õppimise 
huvitavaks ja tähenduslikuks 
muutmise kohta nii lapsevane-
matele kui õpetajatele.

Noored Kooli 
Viimsi suvekool
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6. – 22. juuni

Viimsi valla kultuurikalender
Eesti Rahvusarhiivi dokumendi-
näitus “Kaks algust”
Fotonäitus 1. jalaväepolgu 
lahinguteest Vabadussõjas
NB! UUS! Maarit Murka maali-
näitus “Operatsioon”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
 tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
UUS Näitus “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg“ 
UUS Näitus Veelinnurahvas“
Näitus – Kirovist Kuulini 
Näitus “Stopp! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–18
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
isaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Kes hommikuti turul käib, see 
asjatult ei longi!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel, 
tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas
NB! UUS – Viimsi Huvikeskuses

k 18.30–20 (kolmapäeviti)
Mereäärsed joogatunnid
Kaasa matt ja pleed
Tasu 8/6 € (õpilased, pensio-
närid)
Juhendaja Pille Tali 
lisainfo www.pilletaliyoga.com
Tugeva tuule ja vihmaga 

toimuvad tunnid Rannarahva 
Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseumi 
pulmaplatsil

Kuni 30. juuni
Raamatuväljapanek täiskasva-
nutele “Lõõgastu lugedes!“
Raamatuväljapanekud lastele:
“Seiklema fantaasiamaailma“ 
ja “Pööraselt põnev! Detektiivi-
lugusid lastele“
Viimsi Raamatukogu Randvere 
harukogus

Kuni 4. juuli
Kunstinäitus – Marje Üksine 
“Seisundid”
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 3. august
Raamatuväljapanek 
“Raamatuga rändama“

Kuni 25. august
1.–9. klasside õpilastele 
“III suvine võistulugemine 2014”
Rohkem infot 
www.viimsiraamatukogu.ee
Viimsi Raamatukogus

Kuni 25. august
Raamatuväljapanek lastele 
“III Suvise võistulugemise 
raamatud”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

6. juuni k 12–17
Muuseumihariduse mess 
AjaVõit
Osaleb üle 40 Eestimaa 
muuseumi, teadus- ja teema-
pargi, teatri, kirjastuse
k 13 messi avab kultuuri-
minister Urve Tiidus
Mess on tasuta!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

6. juuni k 16.30
Viimsi Fotoklubi fotonäituse 
avamine
Viimsi Raamatukogus

7. juuni k 14
Prangli Suveteater
Esietendus “Prangli lood ehk 
kõik on trois“
Tasuta!
Viimsi Kooliteatri K.O.K.K. 
esituses
Lavastaja Eva Kalbus
Stsenaarium Annika Prangli
Kelnase sadamakuuri “Noor 
Kaardivägi“ avamine
näitusega “Kirovi-aegne kala-
tööstus Prangli saarel“
Näitus valmib koostöös Ranna-
rahva Muuseumiga 
Musitseerib Tiinamai Keskpaik 
sõpradega
k 20 Kirovi teemaline stiilipidu
Tantsuks mängib ansambel 
“Regatt“
avatud on baar
Piletiinfo: 10 € eelmüügist, 
pranglia@gmail.com, 
tel 5341 3109 või kohapeal
Lisainfo www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris 
“Noor Kaardivägi“

7. juuni k 21
Elav muusika Black Rose pubis: 
Kersti Kuusk & sõbrad
Black Rose Pubis

7.–8. juuni
Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused tennises
Korraldaja Kristjan Pakk
Viimsi mõisapargi 
välisväljakutel 

8. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

8. juuni k 14.30
I nelipüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

8. juuni k 10
IV Viimsi Rattaretk 2014
Randvere–Maardu–Jõelähtme–
Maardu–Randvere
Korraldaja Viimsi Vallavalitsus
Start ja finiš Randvere Kooli 
õuel

9.–13. juuni k 11-14
Loovuslaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

9.–13. juuni k 10–17
Linnalaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

10. juuni k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus
Korraldaja Viimsi Noortekeskus
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Viimsi Skatepargis

10. juuni
Tutvume naabervallaga – 
Jõelähtme
Info Aime Salmistu, 
tel 518 8125
Korraldaja Randvere reisiklubi

10. juuni k 18.30
Koolitus-õpituba “Ürdiaia 
rajamine“
Juhendab Katrin Luke
Koolitus on tasuta, võimalik 
osta istikuid
Eelregistreerimine 
info@harmoonium.ee
Tel 5308 1188, 601 1717
Harmoonikumis 

11. juuni – 10. august
Meremaalide näitus-müük 
“Harmoonia algus”
Avatud T–L 11–18
Harmoonikumi salongis

11. juuni k 19
Monoetendus “Soolo”
Laval Hendrik Toompere
Piletid müügil Piletilevis ja 
Viimsi Kinos
Viimsi Kino suures DNB saalis

11. juuni k 20
Elav muusika Black Rose pubis: 
Ikevald Rannap 
Black Rose Pubis

12. juuni k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus
Korraldaja Viimsi Noortekeskus
Lisainfo Erik Kuldkepp, 

tel 5324 5588
Kelvingi külaplatsil

12. juuni k 10–12
Lahtiste uste päev
Viimsi Kunstikoolis

12. juuni k 19
Monoetendus “Soolo”
Laval Hendrik Toompere
Piletid müügil Piletilevis ja 
Viimsi Kinos
Viimsi Kino suures DNB saalis

13. juuni k 12
9. klassi lõpuaktus
Prangli Koolis

14. juuni k 20
Pidu “Vanakooli Retro“
Dj Heiko Merikan
Suured lemmikud 70-,80- ja 
90-ndatest
Piletiinfo: 10 € eelmüügist, 
pranglia@gmail.com, 
tel 5341 3109 
või kohapeal
Lisainfo www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris 
“Noor Kaardivägi“

14. juuni k 21
Elav muusika Black Rose pubis: 
Pitser
Black Rose Pubis

15. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlustab prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

15. juuni k 16
9. klassi lõpuaktus
Püünsi Koolis

16.–20. juuni k 10–16.30
Hea Tuju Lastelaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

17. juuni k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus
Korraldaja Viimsi Noortekeskus
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Viimsi Skatepargis

17. juuni k 12.30
Parimate keskkoolilõpetajate 
vastuvõtt
Restoranis Coccodrillo

18. juuni k 16
9. klasside lõpuaktus
Viimsi Koolis 

18. juuni k 20
Elav muusika Black Rose pubis: 
Absolute
Black Rose Pubis

19. juuni k 16
12. klasside lõpuaktus
Viimsi Koolis

20. juuni k 19
Jaanituli
Toimuvad jaanipäeva mängud 

nii lastele kui täiskasvanutele
Õnneloos ja oksjon
Esineb rahvatantsurühm 
“Valla-alune“
Tantsuks mängib Sleepwalkers
Korraldajad: Pärnamäe Küla-
selts ja Lubja Külaselts
Lisainfo: Annika Vaikla, 
tel 5664 7630; Raimo Tann, 
tel 517 2941
Lubja küla lõkkeplatsil

20. juuni k 20
Kontsert “Öö Valgus“
Esinevad Helin Mari Arderi trio 
ja Eeva Park
muusika ja luuleõhtuga
Pilet 10 €
Rannarahva Muuseumis

21. juuni k 22
Elav muusika Black Rose pubis: 
Mary Ann & The Tri-Tones
Black Rose Pubis

21.–23. juuni 
Valgete ööde festival
Viimsi Vabaõhumuuseumis

21. juuni k 21–23
Valgete ööde Festival 
Aasta klassikasündmus: Rein 
Rannap ja ansambel Winny Puhh
Pilet 12/14/15 € 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

22. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

l Benita mändveer ....... 98
l Leida tsertova ............ 93
l ellen talvistu .............. 92
l aleksander Saaremets ..
......................................... 90
l erich ausmaa .............. 85 
l õie Sepert ................... 80
l olga Gekker ................ 80
l Heli-mall Leissar ........ 80
l ilme tšaškina ............. 80

l Rutt Lukas ................... 80
l alla Gorožanina ......... 80
l Lembo tanning .......... 75
l Jaan ots ...................... 75
l Selma Friimel ............ 75
l Nina Savinova ........... 75
l Heldur Leet ................ 70
l Vladimir Poltavets .... 70
l Villi Klopets ................ 70
l evi Lõhmus ................. 70 

ViimSi VaLLa eaKad SÜNNiPäVaLaPSed

Palju õnne!

ViimSi VaLLaS ReGiStReeRitud SÜNNid

tere tulemast!
l Kaidi Ja Tarvo Jammeril sündis 14. aprillil tütar Gerda.
l Kaari Nairismägil ja Mihkel Veskimägil sündis 19. aprillil 
tütar olivia.
l Pille Lumil ja Janek Paavelil sündis 21. aprillil tütar 
Christabel.
l Kristiina Nõmmel ja Gustav Martinil sündis 22. aprillil 
tütar Kätlin.
l Gunneli ja Martin Neyl sündis 24. aprillil tütar Jete.
l Triin Tassol ja Allan Rühhel sündis 24. aprilli tütar Loore.
l Elen Kööpil ja Ken Juksil sündis 29. aprillil poeg Björn.
l Annelii Ausmeesil ja Tõnis Rehtlal sündis 1. mail poeg 
Ron Robert.
l Karolin Lauril ja Raul Rohesalul sündis 1. mail poeg 
Karl-Kristjan.
l Zanna ja Rain Taimrel sündis 1. mail tütar Rebecca.
l Kätlin Ullal ja Alvar Kanepil sündis 2. mail tütar eliise.
l Kadi Remmelgas-Lukal ja Tanel Lukal sündis 4. mail poeg 
adam Richard.
l Lilli Soovälil ja Marko Tempelil sündis 13. mail tütar 
Saskia.
l Hanna-Stiina ja Indrek Mustkikkasel sündis 15. mail 
tütar Lenna.
l Triinu Tannil ja Antero Poomil sündis 18. mail poeg 
trevor.
l Julia Landõreval ja Andrei Trofimenkol sündis 23. mail 
poeg timur.

22. juuni k 11
Jumalateenistus
Lühisõnum Astrid Murfitt
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. juuni k 14.30
Kalmistupüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

22. juuni k 13–14
Valgete ööde festival
Kogupere kontsertetendus 
“Maadeavastaja Pipi“
Nele-Liis Vaiksoo, Venno 
Loosaar, Margus Kappeli 
ansambel ja Meero Muusiku 
laululapsed
Pilet 7/10 €
Viimsi Vabaõhumuuseumis

22. juuni k 15
Prangli Suveteater “Prangli 
lood ehk kõik on trois“
Viimsi Kooliteatri K.O.K.K 
esituses
Lavastaja: Eva Kalbus
Stsenaarium Annika Prangli
Piletiinfo: 10 € eelmüügist, 
pranglia@gmail.com, 
tel 5341 3109 või kohapeal
Lisainfo www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris 
“Noor Kaardivägi“

marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 602 8866

e-post marje@viimsivv.ee
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Kuni 15aastaste poiste 
euroopa Noorte Korvpalli-
liiga 2. divisjoni finaaltur-
niiri võidu ning ka pääsu 
järgmiseks aastaks kõrge-
masse divisjoni kindlustas 
endale Ba tallinna Kalev. 

Valdo Lipsu juhendatavad 
viimsikad võitsid Viimsis pee-
tud finaalturniiril kaks mängu 
kolmest. Sama saldoga lõpeta-
sid turniiri ka kalevlased, aga 
kuldmedali tagas neile pare-
mus omavahelises mängus.

Viimsikad võitsid BS Admi-
ralteiskajat (Venemaa) 82:70 
ning BC Meštšerjakovat (Val-
gevene) 69:59, kuid pidid tun-
nistama koduse konkurendi, 
Korvpalliakadeemia ja Tallin-
na Kalevi ühendmeeskonna pa-
remust 62:68.

Kolmest mängust kogus 
kaks võitu ka Tallinna Kalev, 
kaotades BC Meštšerjakova-
le 54:69, kuid võites BS Ad-

KK Viimsi leppis kodusel 
finaalturniiril teise kohaga

miralteiskajat 74:66 ning KK 
Viimsit.

Suurepärases hoos olid 
Viimsi liidrid, ka Eesti noorte-
koondislased Sander Raieste ja 
Henri Sten Vainola, kelle näi-
tajad turniiri viies mängus olid 
keskmiselt vastavalt 29 punkti 
ja 11 lauapalli ning 22,3 p, 16 
lp ja 2,7 rs. Neid toetas Soome 
U15 koondise kandidaat Lauri 
Lehtinen keskmiselt 10 punk-
tiga ning oma rolli täitsid auga 
kõik meeskonnaliikmed. 

Turniiri sümboolsesse vii-
sikusse valiti KK Viimsi män-
gija Henri Sten Vainola kõrval 
ka Eric Schmalz (Tallinna Ka-
lev), Karl Karpin (Tallinna Ka-
lev), Konstantin Ševtšuk (BS 
Admiralteiskaja) ja Vitali Le-
bedev (BC Meštšerjakova).

Sander Raieste viis koju 
koguni kaks eriauhinda – tur-
niiri resultatiivseima mängija 
ning ka MVP ehk turniiri pari-
ma mängija oma. 

“Poisid ja treenerid andsid 
endast maksimumi. Turniiri võit 
jäi meie kahe olulise mängija 
vigastuse taha. Samuti uinutas 
meid kaotusmängu hea algus, 
kui juba esimese rünnakuga 
tegi vastane neli viga. Seejärel 
muutsid aga kohtunikud jär-
sult joont ning me ei suutnud 
sellega kohaneda. Eelkõige jäi 
puudu just võistkondlikust te-
gutsemisest rünnakul. Tahtsime 
liiga sirgjooneliselt 1:1 mängu-
ga asja lahendada, kuid vastase 

eYBL u15 2. divisjoni F4 autasustamine. Foto Riina Vaikmaa

PaRemuSJäRJeStuS
eYBL u15 (1999) 
2. divisjoni finaalturniir
1. BA Tallinna Kalev 
(2 võitu, 2 kaotust)
2. KK Viimsi  (2 võitu, 
1 kaotus) 
3. BS Admiralteiskaja 
(1 võit, 2 kaotust) 
4. BC Meštšerjakova 
(1 võit, 2 kaotust)

meeskondlik kaitse suutis meie 
sellised katsed edukalt tõrjuda. 

Kokkuvõttes võib hoo-
ajaga rahule jääda. Eelkõige 
rõõmustab see, et kõik poisid 
on individuaalselt arengus 
sammu edasi astunud. Hooaja 
keskel oli näha ka meeskond-
liku mängu paranemist, kuid 
kahjuks ei suutnud me seda 
näidata kogu finaalturniiril. 
Kas järgmisel hooajal selle 
võistkonnaga EYBLi sarjas 
jätkame, sõltub nüüd eelkõige 
poistest ja lastevanematest,“ 
sõnas peatreener Valdo Lips. 
Meeskonna esindaja Tanel Ei-
naste jätkas: “Üks samm ehk 
esimene EYBLi kaheaastane 
programm on edukalt läbitud. 
Nüüd peame koos aru pida-
ma, kas ja kuidas edasi min-
na. Mina näen meeskonnas ja 
treeneris küllalt potentsiaali. 
Püüame ka organisatsioonina 
neid püüdlusi igati toetada.”

KK Viimsi

Viimsi Cup tõi lastekaitse-
päeval Viimsi Kooli spor-
disaali 50 võistlejat ilu-
rulluisutamises mõõtu 
võtma. 

Algul esines Rullesti kujund-
uisutamise eliitrühm. 6.–9. juu-
nini on nad Prantsusmaal, et 
osaleda rahvusvahelisel sõja-
väeorkestrite muusika- ja ku-
jundliikumise üritusel Saint-
Quentin Tattoo.

Viimsi Cupil võisteldi nel-
jas erinevas tasemekategoorias 
ning võistlusi hindasid rahvus-
vahelised iluuisutamise kohtu-
nikud Malle Ratas, Piret Vala-
maa ja Julia Agerova.

Saavutatud kohad jaotusid 
järgmiselt.

Edasijõudnute klass A: 1. 
koht Elis Lemberg, 2. koht 
Saskia Lii Bergmann, 3. koht 
Loora Mulenok. Edasijõudnute 
klass B: 1. koht Hanna-Stiina 
Kivinurm, 2. koht Anne-Greete 
Aljas, 3. koht Kaia Mia Kalda. 

Edasijõudnute klass C: 1. koht 
Caroline Varak, 2. koht Elis 
Ronk, 3. koht Kaisa Kasekamp. 
Salchowi klass A: 1. koht Me-
lissa Aasav, 2. koht Carmen 
Oidekivi, 3. koht Britte Lille-
vars. Salchowi klass B: 1. koht 
Emma Katarina Kuld, 2. koht 
Relica Pullerits, 3. koht Erica 
Laureen Reppo. Salchowi klass 
C: 1. koht Sandra Paju, 2. koht 

Natalija Vorobjova, 3. koht 
Brit Marii Tomingas. Salchowi 
klass D: 1. koht Anneliis Aljas, 
2. koht Mia Mulenok, 3. koht 
Rebeka Järve. Salchowi klass 
E: 1. koht Eva-Riin Järve, 2. 
koht Anette Brand, 3. koht Su-
sanna Ukareda.

Kolmikhüpe klass A: 1. 
koht Lisandra Koitla, 2. koht 
Anna Jevin, 3. koht Loore Lot-

ta Rahula. Kolmikhüpe klass 
B: 1. koht Laura Lipp, 2. koht 
Marilys Haavandi, 3. koht Me-
rilin Orav. Kolmikhüpe klass 
C: 1. koht Anni Annusver, 2. 
koht Gerli Esing, 3. koht Liz-
Marie Skobelev.

Algajate klass A: 1. koht 
Gerda Kattai, 2. koht Susanna 
Sillaste, 3. koht Madli Leen 
Paluteder. Algajate klass B: 
1. koht Pille-Riin Puusepp, 2. 
koht Liis Troost, 3. koht Kari-
lis Tiidemaa. Algajate klass C: 
1. koht  Marie Allas, 2. koht 
Mia Sirk, 3. koht Gerda Liblik-
man. Algajate klass D: 1. koht 
Kristiina Botsmanovski, 2. 
koht Aleksandra Gerassimov, 
3. koht Simone Ever.

Võistlust toetasid Viim-
si Vallavalitsus ja AS Premia 
Foods. Järgmine võistlus on 
meie klubi neidudel juba 5. ja 
6. juulil Hispaanias. 

Piret Rink 
Rulluisuklubi Rullest treener

Viimsi Cup rulliluuisutamises

Võistlejate ühispilt. Foto: Klubi Rullest

Pensionäride 
bowlinguklubi 
lõpetas hooaja
Pärast viimast treeningut lõpetasid valla eakad 
bowlingumängijad eduka hooaja meeleoluka 
koosviibimisega Jussi õlletoas.

Hooaja kokkuvõtteks võib öelda, et võideti kõik suuremad 
turniirid. Kripeldama jääb vaid meie enda korraldatud 
turniir ülemaailmse eakate päeva tähistamiseks, sest siis 
tuli loovutada esmakordselt rändauhinnaks välja pandud 
Viimsi Kuul Pirita bowlingumängijatele.

Lisaks võistkondlikule tublile esinemisele saavutasid 
individuaalselt auhinnalisi kohti mitmed meie mängijad. 
Kõige edukamaks osutus möödunud hooaeg Lembi Tam-
mele ja Väino Tomingale.

Meeleolukast hooaja lõpetamisest võttis osa Viimsi 
Pensionäride Ühenduse esinaine Viiu Nurmela, keda tä-
name toetuse eest meie klubile juba alates meie tegevuse 
algusest. See hooaeg jääb aga eriti meelde nendele mängi-
jatele, kes võitsid 13. mail Pirita kevadbowlingu turniiri ja 
said mälestuseks väärt raamatu “Viimsi vald 90”.

Vahetus klubi eestseisus. Pikaajalise panustamise eest 
klubi arengusse said meened Rein Valkna ja Helle Mölder.

Ürituselt lahkuti pisut nukras meeleolus, sest ühised 
treeningud, võistlused ja muud ettevõtmised on toonud 
igal nädalal vaheldust ja rõõmu meie argiellu.

Bowlinguklubi uus hooaeg algab 22. septembril Kuul-
saalis. Kõik, kes peavad lugu mõõdukast sportimisest ja 
lahedast seltskonnast, on oodatud meiega ühinema.

Helle mölder

Pirita Kevadbowlingu võitjad (vasakult paremale): arni 
Nõmm, Väino tomingas, Lembi tamm, Leida aitaja, Helle 
mölder, Rein Valkna ja Pirita linnaosa vanem tõnis mölder. 

Spordiüritused, mis tulekul
8. juuni k 10 Viimsi Rattaretk 2014. Start Randvere Kooli 
õuest. Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus.
7.–8. juuni Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises. 
Viimsi mõisapargi väljakutel. Korraldaja: Kristjan Pakk.
28.–29. juuni 22. Eesti valdade suvemängud Kosel. Korralda-
ja: Eestimaa Spordiliit Jõud.
8. augustil on Prangli Spordipäev. Korraldaja: Viimsi vald.

tähelepanu spordihuvilised!
Kõik sportlased, kes soovivad esindada Viimsi valda 28.–29. 
juunil Kosel 22. Eesti valdade suvemängudel, nüüd on Teie 
võimalus. Võistelda saab üheksal alal, need on: kergejõustik, 
meeste võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumi-
ne, mälumäng, köievedu, jahilaskmine, petank. Huvilised, kii-
rustage, sest kohtade arv on piiratud. Info ja registreerimine: 
Remo Merimaa, tel 602 8860, remo.merimaa@viimsivv.ee.

Tennise hooaja lahtised avavõistlused
“IGAMEHE PAARISMÄNG”

Püünsi Kooli väljakutel 7. juunil kell 10.00

Osalema on oodatud Püünsi Kooli  õpilased, õpetajad, 
lapsevanemad, vilistlased ja vallarahvas.

Osavõtutasu 2.50 inimene

Registreerimine Valdur Aksim, mob 5666 4183

Vihma korral toimub 8. juunil kell 10.00
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8. juunil on kõiki ratta-
huvilised oodatud osa 
võtma 42 km pikkuse 
marsruudiga Viimsi Ratta-
retkest. 

Tänavu ei piirdu rattaretk vaid 
koduvalla teedel tiirutamise-
ga. Nüüd läheme ka naabritele 
külla. Sel aastal on raja pik-
kus 42 kilomeetrit. Marsruudi 
koostasime nii, et rattaga sõi-
tes saaksite tutvuda Maardu 
linna ja Jõelähtme valla kau-
nimate kohtade ning Harjumaa 
selle piirkonna loodusmaasti-
ku ja ajalooga. 

Retke raskust ei maksa pel-
jata, raja läbimise muudavad 
lihtsamaks ja meeldivaks iga 
10 kuni 15 kilomeetri järel teh-

Pühapäeval Viimsi rattaretkele!
tavad puhkepausid. Lõunaks 
pakume kosutavat suppi.

Oodatud on kõik rattahu-
vilised olenemata vanusest ja 
sportlikust vormist! Tulla võib 
ka terve perega. Soovitav on 
kasutada eelõige maastiku- 
või linnaratta tüüpi ratast, sest 
maanteerattaga võib metsatee-
del liikumine ebamugavaks 
osutuda. Palume kõigil rattu-
ritel kiiver pähe panna; kiivri-
kandmine on kohustuslik!  

Orienteeruda aitab Viim-
si rattaretke kaart, kuhu on 
märgitud retke marsruut ja 
vaatamisväärsused. Iga ret-
kest osavõtja saab oma star-
dipaigas kaardi. Viimsi ratta-
retke alguspunkt on Randvere 
kool,  kogunemine algab kell 

9.30. Lõpp-punktiks on samuti 
Randvere kool, kuhu jõuame 
orienteeruvalt kell 19.

Kõigilt, kes ei saa osale-
ma tulla, palume aga mõistvat 
suhtumist. Liiklus võib mars-
ruudil olla kohati häiritud. Va-
bandame ebamugavuste pärast.

Viimsi rattaretkel osalemi-
ne on kõigile tasuta. Rattaretk 
toimub iga ilmaga!

LiSateaVe
Viimsi valla kultuuri- ja 
spordiamet, Remo Meri-
maa tel 602 8860, remo.
merimaa@viimsivv.ee. 
Marje Plaan tel 602 8866, 
marje@viimsivv.ee ja 
www.viimsivv.ee.

Kiiver peab peas olema nii väikestel kui suurtel retkelistel. Foto Viimsi Vallavalitsus.
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l Otsime 10a tüdrukule matemaatikaõpetajat 
3. ja 4. klassi teadmiste kinnistamiseks. Maha-
jäämus on tekkinud pikaajaliste puudumiste tõttu. 
Tel 511 1119.
l Pikaajalise kogemusega, s.h auditeerimiskoge-
musega raamatupidaja osutab raamatupidamis-
teenust väike- ja keskmise suurusega ettevõte-
tele. Hind sõltub töö mahust. Olemas programm. 
Võimalus võtta kasutusele ka internetipõhine raa-
matupidamisprogramm. Võta ühendust e-postil 
kadriniinemaa@gmail.com või telefoni 510 0055 
teel ning leiame koos parima lahenduse. 
l Kõrgharidusega rootsi keelt valdav neiu otsib 
tööd. Norsk112@hotmail.com.
l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine, raja-
mine ja taimede istutamine. Tel 514 0524, e-mail 
landart@live.com. Lisateave http://landart.edicy-
pages.com.
l Teostame ehitus- ja remonditöid: katused (kivi-
katustest tõrvapapini), räästad, vintskapid, fassaa-
did, terrassid, palkmajad jooniste järgi. Tel 5897 
6656 või meelis.ehitus@gmail.com.
l Müüa haljastusmulda, liiva, killustikku. Hinnad 
soodsad! Tellimine tel 5665 1119.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto, võib ka 
ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike. Tel 5674 0940, 
Mart. 
l Ostan põrandakõlarid. Pildid ja hinnasoov palun 
saata merksule@hotmail.com.
l Selteret OÜ Viimsi Aiakeskus võtab juunist sep-
tembrini tööle laohoidja-klienditeenindaja. Pea-
misteks tööülesanneteks on raskemate kaupade 
käsitlemine, klientide nõustamine ja teenindami-
ne ning taimede hooldamine. Võtke ühendust tel 
5268 455 või meeli@selteret.ee.
l Okas- ja lehtpuuhekkide pügamine kõikjal Eestis. 
Soovi korral okste äravedu. Aiandusagronoom Jaak 
Tomson, tel 5556 3639.
l 27.–29. juunini enesearenduslik täiskasvanute 
suvelaager Jaaguranna Lillelaagris. 
www.jaaguranna.ee. Info ja registreerimine Jaak 
Tomson 5556 3639.
l Parima kvaliteediga muld, sobib haljastuseks, 
taimedele, kasvuhoonesse. Küsi hinda koos trans-
pordiga enda asukohta 5665 1119.
l Vahva 3aastaseks saav poiss otsib endale laste-
aiast vabadeks päevadeks ning aeg-ajalt ka õhtuti 
lapsesõbralikku ja kohusetundlikku hoidjatädi. 
Lisainfo tel 518 2523 või merilin@hotmail.com. 
l Sipsuhoid pakub tööd lapsehoidjale alates juulist 
2014. Palun saata CV hiljemalt 15. juuniks, 
info@sipsuhoid.eu või tuua aadressil Kesktee 18, 
Merivälja. Info telefonil 5687 1848.
l Rohuneemes anda tasuta ära silikaltsiidist seina-
paneele, silikaattelliseid, talasid jt betoonmater-
jali. Tel 5397 6046. 
l Annan prantsuse keele eratunde Viimsis. 
Tel 5344 4808.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust 
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, 
rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele. 
Helista ja leiame koos lahenduse. OÜ Gardinum, 
518 3525, info@gardinum.eu.
l Pakume Viimsi Maximas asuvas KIKA lemmikloo-
makaupluses tööd müüjale ja vanemmüüjale (ju-
hatajale). Tel 5851 0500, rene.alton@zooplanet.ee.
l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu 
(plekk, torud, vinklid, aiavõrk, pesumasinad, plii-
did, vannid, tööriistad, masinad jne). Ise tassime, 
demonteerime, lõikame. Tel 5550 5017.
l Müüa soodsalt küttepuid ja küttepindu. Küsi 
pakkumist tel 5346 6680, info@hirvlisaeveski.ee.
l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu. 
Info tel 5598 7622.
l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask. 40 l võrkkotis 
ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 512  0593, bbq-
puit@gmail.com.
l Müüme mulda,kruusa,killustikku ja liiva koos 
transpordiga.Hinnad soodsad! Iga ostuga toetate 
1 euroga Tallinna Lastehaiglat.  5608 1801.
l Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €, 
mulda 15 t 140 €, komposti, killustikku ja liiva. 
Tel 5697 1079, 670 1290, e-mail taluaed@hot.ee.
l Teostame väikesemahulisi transporditeenuseid 
erinevate järelhaagistega (Kuni 3T). Liiva, killus-
tiku ja mulla müük; transporditeenus. Müüme ka 
väikses koguses saematerjali ja võrkkottidesse 
pakitud saepindasid – vajaksid kuivamist. Tel 5251 
989, info@haagisterent.ee, www.haagisterent.ee

 l Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke, vanaraha, 
postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trüki-
seid ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka 
sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage aadressil 
margus@korvent.ee, tel 552 6281.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Müüme lõhutud küttepuid kohaletoomisega: 
lepp 38 €/rm, kask 46 €/rm, metsakuiv okaspuu 
37 €/rm. Tel 509 9598.
l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 
1-2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. 
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või ar24@neti.ee.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlasse, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, kivideta. Teie käsutuses on kuni 
6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverda-
misvõimega kalluril. Hind 110 €, mullavedu@hot.
ee, tel 525 2632.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.
l Kõik küttesüsteemidega seotud teenused Küt-
tesüsteemi Meistritelt: korstnapühkija- ja pottse-
patööd, küttekehade remonttööd, korstnate ja 
-lõõride remont ja renoveerimine. Tel 5807 2581, 
info@kyttesysteemimeistrid.ee.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 
2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, siht-
otstarve elamumaa. Hind 5000 €. Tel 505 8794, 
e-post martin@baltreal.ee.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936.
l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühis-
trassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavatee-
de kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed 
san-teh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine. 
Keevitustööd. Kontakt: Enno, tel 5656 7690, email 
worldwidebuilding@gmail.com.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-
kumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, riided jm, 
mis on korralikud ja kasutuskõlblikud, kuid teie ko-
dus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonna-
säästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele 
õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290. 
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning 
saepuru kotis, koos toomisega, tel 501 8594, 
www.kaminapuud.com.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-
mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt tel 507 4178.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, oht-
like puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine. Täpsem info: www.puhas-
tused-kpe.ee, tel 5638 8994.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee. 

Rein Ottosoni 
Purjespordikool
Kutsub 8–10 aastaseid poisse ja 
tüdrukuid purjesporditreeningutele.
Treeningud toimuvad 1. juunist – 
30. septembrini Leppneemes.
1. novembrist – 30. aprillini toimuvad 
treeningud ujulas, kergejõustikuhallis ja 
spordisaalis. 
Soovijail palun registreerud telefonil 
5066 150 Rein Ottoson või Anne-Mari Luik 
5343 9939. Lisateavet vt ka www.ropk.ee. 

Randvere tee 17
Tel.6020080

www.salongelegance.ee

KOSMEETIK
JUUKSUR

RIPSMETEHNIK
KÜÜNETEHNIK

JUMESTUS

Pakume tööd 
administraatorile!
Ootame Teid külla!

Inglise pubi BLACK ROSE ning VIIMSI KINO JA KON-
VERENTSIKESKUS otsib oma meeskonda võimekaid 
ja hoolivaid

KOKKASID, GRILLKOKKASID JA 
ABIKOKKASID

- Töö vahetustega 
- Töötasu kokkadel ja grillkokkadel 5,20 eurot/ tund; 
abikokkadel 3,70 eurot/tund
- Omalt poolt pakume tasuta sportimisvõimalusi Tal-
linn Viimsi SPA spordiklubis koos saunakeskuse ka-
sutamise ning teiste ettevõttesiseste soodustustega

Pakume ohtralt väljakutseid ja võimalust töötada Eesti 
ühes stiilseimas ja professionaalseimas meelelahu-
tuskeskkonnas. 

Palun saada oma tutvustus ja CV aadressile sirli@spa-
tallinn.ee. Info telefonil +372 606 1001, www.spatal-
linn.ee  Randvere tee 11, 74001 Viimsi, Harjumaa
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Kaluri tee 3, tel 607 0119, www.viimsiilutuba.ee

Viimsi Ilutoa professionaalsed juuksurid ja kos-
meetikud aitavad Teil suvele vastu minna kau-
nite ja säravatena!

Juuksur, kosmeetik, 
maniküür, pediküür, 
depilatsioon, jumes-
tus.

Töökaitse- ja merepääste-
vahendite hulgimüügiga 

tegelev ettevõte PML Balti OÜ 
pakub tööd

LAOTÖÖTAJALE
Töökoht asub Viimsis

Lisainfo: info@pmlbalti.ee
tel 609 9231

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Põnnipesa lasteaed pakub tööd

ÕPETAJALE 
ÕPETAJA ASSISTENDILE

Tööle asumise aeg: 1. august 2014
Lisainfo

  Kristiina Sillaste
telefonil 5665 6665

pesa@pesa.ee

Koduleht www.pesa.ee

Pakun raamatu-
pidamisteenust 
korteriühistutele 

ja väikefirmadele. 
Koostan aasta-

aruandeid,
Maire 552 2428

Puhastusmees OÜ
l Akendepesu
l Suurpuhastus
l Ehitusjärgne koristus
l Põrandate süvape-
sud, vahatused
l Majade koristus
Rico 525 2595, 
mail: puhastusmees@
gmail.com

Plekk-Liisu autokool
(Kaluri tee 3, Viimsi)
Laste jalgratturiload: 
konsultatsioonid 10., 
12., 17. juunil; eksam 
19. juunil. 
A ja B kategooria 
kursused algavad 
5. augustil k 19.
Info: www.plekkliisu.ee 
ja tel 5885 9958.

Väikesemahulised trans-
porditeenused erinevate 

järelhaagistega (Kuni 3T). 
Liiva, killustiku ja mulla 
müük; transporditeenus. 

Müüme väikeses koguses 
saematerjali ja võrkkot-
tidesse pakitud saepin-

dasid, halupuid. 
Tel 525 1989. info@

haagisterent.ee, www.
haagisterent.ee

ERALASTEAED TIBU VÕTAB TÖÖLE  
1,0 AMETIKOORMUSEGA

LASTEAIAÕPETAJA
ERALASTEHOID TIBU VÕTAB TÖÖLE 

LAPSEHOIDJA
Nõutav kvalifikatsioonile vastav 

haridus või kutsetunnistus.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad palun saata 

17. juuniks k.a 
e-aadressile lasteaedtibu@gmail.com 

või tuua lasteaeda.
Eralasteaed Tibu – Vehema tee 6, 

74001 Viimsi
Tel 5192 5869, 602 0083

lasteaedtibu@gmail.com, 
www.lasteaedtibu.ee

Eralasteaed Tibu filiaal Lastehoid 
Tibu Meriväljal, Ranniku põik 9 
ootab 1,5 —3 aastasi lapsi! Veel on 
vabu kohti! Huvilised on oodatud 
etteteatamisega tutvuma: laste-
aedtibu@gmail.com, tel 5192 5869 
Mari-Ann. Info kodulehel www.
lasteaedtibu.ee.

Eralasteaed Tibus on alates 
septembrist vabu kohti 3–7 aastas-
tele lastele! Huvilised on oodatud 
etteteatamisega tutvuma: laste-
aedtibu@gmail.com, tel 5192 5869 
Mari-Ann. Info kodulehel 
www.lasteaedtibu.ee

Reklaamiandjad! 
Juulis 

Viimsi teataja 
ei ilmu.

Kasutage juhust 
ja kuulutage 

20. juuni lehes.
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