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Laste tehtud plakatid.
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Metsalillematk
Tädu metsas
Põhjamaades on saanud toredaks tavaks korraldada juuni esimeses pooles
loodusretki ja teisi üritusi märkamaks
metsalillede ilu.
Sellest traditsioonist oleme saanud inspiratsiooni ka meie RMK Viimsi looduskeskuses.
Sel aastal ootame kõiki loodusesõpru juhendatud loodusretkele Tädu loodusõpperajale
13. juunil algusega kell 11.00, märkamaks seda
õrna ilu. Lisainfo: viimsi.looduskeskus@rmk.ee,
tel 5340 7513.

RMK Viimsi looduskeskus

Muutuvad
raamatukogude
lahtiolekuajad

27. mail valiti Viimsi vallavolikogu esimeheks Mailis Alt ja vallavanemaks Alvar Ild. Foto Liina Rüütel

Muudatused valla juhtimises
22. mail esitasid Viimsi vallavanem Jan Trei ja volikogu
esimees Priit Robas vallavolikogu sisemistest vastuoludest tingitult tagasiastumisavalduse ning 27. mail valiti
volikogu korralisel istungil
uus volikogu esimees ja
vallavanem ning kinnitati
valitsus.

Viimsi vallavolikogu valis 27. mai
korralisel istungil volikogu esimeheks Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Mailis Alti ning
vallavanemaks Eesti Reformierakonna meeskonda kuuluva Alvar
Ildi.
“Möödunud nädala kolmapäev,
27. mai oli Viimsi valla jaoks märgilise tähtsusega päev. Oleme oma
meeskonnaga teinud opositsioonis
aasta aega jõulist tööd. Mitmeid
kuid oleme pidanud sisukaid läbirääkimisi partneritega, korraldanud kohtumisi ning mul on hea
meel, et oleme jõudnud kokkuleppele, kuidas üksmeeles Viimsi valda tema elaniku jaoks kõige edukamalt arendada,” sõnas Alt.
“Poliitiline võimuvõitlus on kestnud kaua, see on kindlasti jätnud
jälje ka igapäevasele tööle. Nüüd
tuleb n-ö käised üles käärida ning
valimiste ajal antud lubadused ellu
viia,” lisas Alt.
Volikogu esimeheks valitud Mailis Alt on Viimsi valla ajaloos esimene naine sellel ametikohal.

Vallavanem Alvar Ild lisas, et
2014. aasta esimesel poolaastal, mil
vallavalitsuses jõuti olla, käivitati
valla jaoks olulised projektid nagu
riigigümnaasiumi ehitamine Viimsisse, õpilastele tasuta ühistranspordi loomine, haridustöötajate palgatõus. “Soovime üheskoos uute
partneritega jätkata möödunud aastal alustatut, et luua viimsilastele
veel parem elukeskkond,” sõnas Ild.
Vallavanem Alvar Ild valiti
Viimsi valda juhtima ka pärast
viimaseid kohalike omavalitsuste
volikogude valimisi 2013. aastal.
Volikogu aseesimehena jätkava Kristina Kamsi sõnul soovib
moodustunud uus koalitsioon arendada valda efektiivsemalt. “Pika
kaalutlemise tulemusena otsustas
Parteivaba Viimsi liituda uue koalitsiooniga. Leiame, et valla arengus on oluline iga päev ning soovime kasutada järele jäänud kahte
aastat võimalikult efektiivselt.
Tänaste partneritega on meil ühine
suund ja eesmärk mitmeid tähtsaid
projekte ellu viia ning parendada
lähtuvalt kogukonna vajadustest
ka erinevaid sotsiaalteenuseid,” sõnas Kams.
Uue koalitsioonilepingu prioriteetideks on riigigümnaasiumi
projekti elluviimine, Viimsi kooli
staadioni valmisehitamine, lasteaia- ja koolikohtade defitsiidi lõpetamine, Viimsi haridussüsteemi
jõuline tugevdamine sh õpetajate
palgasüsteem, tugiteenused, õpi-

laste tunnustamine jpm.
Viimsi Vallavolikogu koalitsiooni moodustavad Eesti Reformierakond 5 mandaadi, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3 mandaadi, Eesti
Keskerakond 2 mandaadi, Valimisliit Parteivaba Viimsi 3 mandaadi
ja Valimisliit Rannarahvas 1 mandaadiga.
Koalitsioon plaanib lähiajal luua
viie partneri ühendfraktsiooni, mida hakkab juhtima reformierakonda kuuluv Märt Vooglaid.

Vallavalitsuses neli
abivallavanemat

Tagamaks valla veel paremat arengut on vallavalitsuses varasema kolme asemel nüüdsest neli abivallavanemat.
Vallavanema Alvar Ildi peamised ülesanded on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, arengukavad, finantsstrateegia, valla eelarve, valla esindamine.
Abivallavanema Margus Kruusmägi peamised ülesanded on keskkonna- ja maaküsimused, planeerimine, muinsuskaitse, vallas- ja
kinnisvara kasutamise koordineerimine. Vallavalitsuse struktuuriüksustest koordineerib Kruusmägi
maa- ja planeerimisametit ning
keskkonnaametit. Äriühingutest ja
sihtasutustest on tema vastutusvaldkonnas Viimsi Vesi AS, Viimsi Haldus OÜ ja Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ.

Abivallavanema Margus Talsi
peamised ülesanded on seotud haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonnaga. Vallavalitsuse struktuuriüksustest koordineerib
ta noorsoo- ja haridusametit ning
kultuuri- ja spordiametit. Hallatavatest asutustest on Talsi vastutusalas lasteaiad ja koolid, äriühingutest ja sihtasutustest SA Rannarahva Muuseum ning OÜ Haabneeme Lasteaed.
Abivallavanema Oliver Liidemanni peamised ülesanded on seotud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni,
jäätmeveo korraldamise, ehitusküsimuste, energeetika, side, heakorra, teedeehituse ja korrashoiu,
transpordi, liikluskorralduse, saarte ja sadamatega. Vallavalitsuse struktuuriüksustest koordineerib Liidemann kommunaalametit ja ehitusametit.
Abivallavanema Mati Mätliku
peamised ülesanded on seotud sotsiaalabi ja teenustega, tervishoiu,
lastekaitse, ettevõtluse, riskianalüüsi ja kriisijuhtimise, IT-juhtimise ja turismiga.
Vallavalitsuse struktuuriüksustest koordineerib Mätlik sotsiaalja tervishoiuametit. Äriühingutest
ja sihtasutustest on tema vastutusalas SA Rannapere Sotsiaalkeskus
ja AS Rannapere Pansionaat.
Vallavalitsuse liikmetest saate
pikemalt lugeda 19. juuni Viimsi
Teatajast!

Viimsi Teataja

1. juunist kuni 31. augustini kehtivad
Viimsi raamatukogudes suvised lahtiolekuajad.
Viimsi Raamatukogu on E, K, N, R avatud k 10.00–17.00, T k 10.00–19.00, L ja
P suletud.
Prangli Raamatukogu on E, T, K, N avatud k 10.00–16.00, R, L ja P suletud.
Randvere Raamatukogu on T, K, N avatud k 9.00–16.30 (lõuna 11.30–12.00), E,
R, L, P suletud. 11.–31. juulini on Randvere Raamatukogu suletud seoses töötaja
korralise puhkusega.

VT

Lõpuaktused Viimsi
valla koolides
l 12. juuni kell 11 algab lõpuaktus Prangli Põhikoolis.
l 17. juuni kell 12 ja 16 algavad lõpuaktused Viimsi Kooli põhikooli astmes.
l 18. juuni kell 16 algab Viimsi Kooli
gümnaasiumiosa lõpuaktus.
l 19. juuni kell 16 algab lõpuaktus Püünsi Koolis.
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Asfaldile joonistatud Viimsi poolsaar. Fotod Marje Plaan

Viimsi tegi
tänavakunsti
Kolmapäeval, 3. juunil tähistasid Viimsi lapsed
ja noored Haabneemes Kaluri tee 3-5 parkla asfaldil tänavajoonistuste aktsiooniga lastekaitsepäeva, et muuta lõbusamaks oma elukeskkond
ja panna proovile loovus.
Osalejatel oli võimalik joonistada maailma suurimale
Viimsi poolsaare ja saarte
kontuuriga märgitud kaardile oma koduvalla tähtsaid ja
armsaid kohti ning tegemisi.
Viimsi vallavalitsus tänab
kõiki osalenuid. Viimsi Kunstikooli direktor Elle Soop ja
õpetajad Eda Kommitz, Paul
Mänd ja Anne Soop-Tohver
tegid asfaldile Viimsi poolsaare ja saarte kujutise. Viimsi
Kunstikooli õpilased Rebecca
Põnnipesa lapsed kaunisNorman ja Lisell Zayas tegid
tavad kodukanti.
toreda paadi koos inimestega
(Viimsi Kooli 7a klass), Grete-Maria Tamm (7s) ja Anette
Hallik (7e) tegid Aksi saare juurde paadi ja Keri saarele tuletorni.
Püünsi Kooli huvijuht Gea Radik, õpetajad Jekaterina
Tšerepannikova, Anni Ly Karileet ja 6-liikmeline võistkond 7.-8. klasside õpilastest tegid poolsaarele Püünsi
Kooli ning merele surfaja, kalamehe ja kalad.
MTÜ Viimsi Huvikeskuse loovjuht Eveli Apri juhendas Põnnipesa lasteaia kahte rühma poolsaare kaunistamisel lillede ja südametega.
Aktiivselt lõid kaasa ka Viimsi Huvikeskus ja vallavalitsuse ametnikud, kes tähistasid poolsaare valla vapiga.
Abivallavanem Margus Talsi joonistas kaardile oma kodu
Püünsis.
Suur tänu ka Delifood OÜ-le Saaremaalt, see firma
kostitas osalejaid maitsvate kohukestega.

Kultuuri- ja spordiamet

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud järgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Pringi küla Sarapuu tee 6 kinnistu (23.04.2015 korraldus nr
626). Planeeritava ala suurus on 3750 m2, see külgneb põhjast riigimaaga, teistest ilmakaartest elamukruntidega Jalaka tee 5, Sarapuu tee 4 ja Saare tee 6. Planeering algatati kinnistu jagamiseks
kaheks ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramiseks
ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega
varustamise põhimõtete määramiseks ja juurdepääsude lahendamiseks.
2. Tammneeme küla Sambla, Fii-Bal ja Villemi kinnistu ja lähiala
(23.04.2015 korraldus nr 627). Planeeritava ala suurus on 2864 m2,
see asub Tammneeme tee, Randvere tee ja neid ühendava tee
vahelisel alal. Tegu on endise Tammneeme kaupluse krundi ja seda ümbritseva maa-alaga, mis on hetkel hoonestuseta. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide liitmine ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe äri- ja laohoone
ehitamiseks ning liikluskorralduse, krundi tehnovõrkudega varustamise ja haljastuse lahendamine.
3. Laiaküla küla Muuga põik 6a kinnistu (28.04.2015 korraldus
nr 682). Planeeritava ala suurus on 3118 m2, see asub Muuga põik
ääres ja piirneb Muuga põik 4a, 6, 8 ning Taga-Kaarle kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõiguse
määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, juurdepääsu
lahendamine, krundi kõrghaljastusega alade asukohtade määramine, perspektiivsest raudteest tulenevate müratasemete vähendamise meetmete määramine, krundi tehnovõrkudega varustamise
põhimõtete määramine.
4. Kelvingi küla, kinnistu Kelvingi ranna- ja lähialal (5.05.2015
korraldus nr 697). Planeeritava ala suurus on 6684 m2, see asub
Kelvingi küla hoonestuse ja väikesadama vahelisel puhkeotstarbelisel rannaalal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kõlakoja ehitamiseks ja tantsupõranda rajamiseks, ühtlasi tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
5. Tammneeme küla Tammneeme tee 19d kinnistu (21.05.2015
korraldus nr 782). Planeeritava ala suurus on 2543 m2, see asub
Tammneeme tee ääres ning piirneb Männi VIb, Tammneeme tee
19c, 21 ja 21a kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide piiride
muutmine, moodustades suurema krundi, samuti kehtiva ehitusõiguse muutmine ning rohevõrgustiku koridori maa-ala täpsustamine.
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Haabneeme aleviku Hõbepaju tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise korralduse (21.05.2015 korraldus nr 783). Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 0614) määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 165 m2. Elamu suurim lubatud
kõrgus on 8,5 meetrit (kui elamu katusekalle on 0º, siis on suurim
lubatud kõrgus 7,5 meetrit), abihoonel 5,0 meetrit.
Viimsi Vallavolikogu on 27. aprillil 2015 vastu võtnud otsuse nr 24 “Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning
üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ algatamine ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.
Planeeritavasse alasse on hõlmatud Viimsi valla haldusterritooriumi maismaa osa, mille suurus on 47 km2 (4696,8 ha).
Teemaplaneeringu koostamise peamised eesmärgid on:
1. planeeringualal paiknevate tootmismaa juhtotstarbega alade ruumilise arengu võimalike suundumuste ning erinevate asjasse puutuvate huvide väljaselgitamine;
2. kavandatava ruumilise arenguga, sh olemasolevate ja kavandatavate olulise ruumilise mõjuga objektidega (ORMO-d) kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude
ning looduskeskkonnale, sh õhu puhtusele, merele ning rannajoonele avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja

tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine vastavalt
PlanS § 8 lg 3 punktis 2 sätestatule;
3. planeeringualal maa- ja veealade üldiste kasutuspõhimõtete ja ehitustingimuste määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 3
sätestatule, määrates sealjuures vajadusel ära ka vastavatel aladel käitlemiseks lubatud kaubaliigid ning maksimaalsed lubatud
ladustatavad ja käideldavad kogused;
4. ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras vastavalt PlanS
§ 8 lg 3 p 12 sätestatule;
5. teede ja tänavate, raudteede, sadamate asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine vastavalt PlanS § 8
lg 3 p 8 sätestatule;
6. planeeringualale kavandatavate ORMO-de asukohtade valiku menetluste läbiviimine vastavalt PlanS § 292 lg 3 sätestatule,
sh asukoha sobivuse, toimimiseks vajaliku maa-ala suuruse ning
tegevuse mõjude analüüs ja üldiste kasutustingimuste kindlaksmääramine;
7. planeeringualale kavandatavate ORMO-de tegevuseks vajalike maa-alade suuruste kindlaksmääramine koostöös maavanema ja Keskkonnaametiga vastavalt PlanS § 29 lg 6 p 1 ja 3
sätestatule;
8. muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste arvestamine planeeringus;
9. kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja
tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.
Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Leppneeme küla Põhja-Jaani ja Lõuna-Jaani kinnistute detailplaneeringu osalise
maa-ala kehtestamise otsuse (27.04.2015 otsus nr 26). Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 42-06)
tehakse ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulundusmaast (looduslikust rohumaast) elamumaaks ja üldplaneeringu
teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatükkide 4.1 ja 4.1.1 muutmiseks
planeeritava ala ulatuses osas, mis sätestab, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal
ja et uute elamukruntide puhul ei ole lubatud elamute ehitamine
lähemale kui 7,5 meetrit krundipiirist. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 1500 m2 suurune elamukrunt, üks loodusliku maa
kasutusotstarbega katastriüksus ja üks transpordimaa kasutusotstarbega katastriüksus ning määratakse elamukrundi ehitusõigus
ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2 ja põhihoonete kõrgusega kuni 8,5 meetrit
(2 korrust), abihoone kõrgus on kuni 5,0 meetrit.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.
15. juunist 5. juulini 2015 on tööpäevadel kell 8.30–17.00
(esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) Viimsi
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Püünsi küla UusJärve kinnistu detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 21.05.2015
korraldus nr 781).
Planeeritav 0,49 ha suurune maa-ala asub Püünsi küla lõunaosas Kooli tee, Aasa tee ja Niidu tee vahelisel alal. Idast piirneb
Uus-Järve kinnistu Püünsi kooli tenniseväljakutega. Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 01-13) moodustatakse kolm üksikelamukrunti suurustega 1384 m2, 1388 m2
ja 1481 m2 ning üks 602 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga, 280 m2 kruntidel pos. nr 1 ja nr 2 ning 290 m2 krundil
pos. nr 3. Suurim lubatud kõrgus põhihoonel (üksikelamul) on 8,5
meetrit, abihoonel 4,5 meetrit.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:
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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 19. juunil

- klassiõpetajat (1 koht)
- lasteaia õpetajat (1 koht)
- õpetaja abi lasteaia ossa (1 koht)
Tööle asumine august 2015.
Avaldus ja CV saatke hiljemalt 8. juuniks aadressil Püünsi Kool,
Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013
või e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Randlased, kohvi ja
kohvikud

Randlaste
kohvikutepäev
Esimene Randlaste kohvikutepäev toimub juba
15. augustil ja algab siis kell 11.
Soovime Randlaste kohvikutepäevaga luua sideme tänase Viimsi ning ajalooliste rannakülade ja randlaste vahel.
Viimsi ajaloolistes rannataludes elavad täna randlaste järelpõlved.
Kohvikutepäeval on kõigil võimalus edasi anda aastatega kogunenud retsepte – nii maitsvaks toiduks kui ka
põnevaks eluks. Anname selle päevaga meile kõigile ühe
võimaluse tutvuda heade naabritega kodukülast, teistest
rannaküladest ja Viimsi alevitest. Põlised randlased teavad
ju öelda: ka väikesest avalikust piilumisest naabri aeda
võib kasvada sõprus aastateks!
Lisaks traditsioonilistele perekohvikutele on teretulnud ka ettevõtete, lasteaedade, korteriühistute ja sõpruskondade kohvikud.

Registreeri end kohvikupidajaks!

Oma osalemissoovist palub Randlaste kohvikutepäeva
korraldusmeeskond teada anda hiljemalt 15. juuniks eposti aadressil kohvikutepaev@viimsivv.ee.
Ootame innukat osavõttu! End asjadega kursishoidmiseks jälgige Viimsi Teatajat, Viimsi valla kodulehekülge,
Viimsi valla lehte Facebookis ning muidugi ka Randlaste
kohvikutepäeva lehekülge Facebookis.
Lisainfo: Kristina@rannapere.ee või tel 5277 437.

VT

Kohvilaud rannas. Foto Kertu Vahemets

Kohv peab olema must
kui öö, kuum kui põrgu
ja magus kui armastus.
Türgi vanasõna.
Mere ääres elavad inimesed on
ajast aega olnud avatud uutele
elamustele ja kommetele. Üks
sääraseid uuendusi oli ka kohvijoomine. Kui Eesti sisemaal
veel üpris kaua ei teatud, mis
imejook see kohvi on, siis rannarahvas ei kujutanud kohati
oma elu juba 19. sajandil ilma
kohvita ettegi. Muude asjade
kõrval olid kallid kohvioad ka
hea kaup, mida välismaalt salaja kaasa tuua.
“Mu vanaisa oli lähisõidu
meremees Karepalt, täpsemalt
kipper. Kolme mehe peale kokku oli neil üks väike laev ja laeva nimi oli Priius. Sellega nad
käisid Helsingis, viisid ümberkaudsete talumeeste kartuleid
turule. Ta käis seal tsaariajal.
Ema on mulle jutustanud, kuidas vanaisa jõudis õhtul hilja
koju – ta oli ka tollist läbi tulnud – ja seisis keset põrandat.
Vanaema sõlmis tal pikkade
aluspükste paelad alt lahti ja
siis hakkas püksisäärest sadama
kohviube.” (Reet Made, “Lapsepõlvest tuleme me kõik”)
Viimsi inimestel oli teiste
randlastega võrreldes see eelis, et elati Tallinnale väga lähedal. Seal oli kohvikukultuur
19. sajandil juba täies õies.
Kellel Tallinnasse asja oli, see
ei jätnud kindlasti külastamata
mõnda omaaegset menukohvikut, näiteks Maiasmokka, mis

Kohvitavad Naissaare naised 1918. aastal. Foto Rannarahva
muuseum

Brenner. Foto Maivi Kärginen

avas uksed juba 1864. aastal.
Kunagised mere poolt Tallinna
tulijad on ka kirjeldanud, kuidas linnale lähenedes lõi ninna
meeldiv värskelt röstitud kohvi ja saiakeste aroom.
Viimsi saartelgi on agaralt
kohvi joodud. Naissaarel kuulus see igapühapäevase külastusrituaali juurde. Kuldne reegel oli pakkuda kõikidele külalistele tassike kohvi, mille

kõrvale serveeriti spetsiaalseid
rootsipärase nimetusega bolla
saiakesi või siis mustikakooki,
sest saar on väga marjarikas.
Ka meie naabrite juures Pirital
oli mitmeid kohvikuid ja restorane, mis seda peent jooki serveerisid. Kõige tuntumad neist
olid rannahoone juures asunud
asutused, kuid ära ei saa unustada ka endises Orlovi lossis
paiknenud (praegu ajaloomuuseum) 1930ndatel ülimenukat
restorani Riviera-Palais.
Alguses ei saanud röstitud
kohvi poest koju kaasa osta,
selle pidi ise kodus rohelistest
ubadest endale meelepäraseks
pruunistama. Vanades taludes
võib siiani alles olla brennereid, millega seda protseduuri
läbi viidi. Brennerdamise kunsti võib siiani näha Rannarahva
muuseumi kohviprogrammides.
Muidugi saab kohviube röstida ka lihtsalt panni peal, kuid
spetsiaalse riistapuuga läheb röstimine kiiremini ja tulemus

on ühtlasem. Esimese Eesti
Vabariigi ajal pärines lõviosa
siia kanti jõudnud rohelistest
ubadest Brasiiliast. Sõdade ajal
kohviubade kättesaadavus halvenes, siis leppisid inimesed
ajutiselt ka viljakohviga. Kui
vähegi võimalik, siis hangiti
ikka õiget kohvi.
Säärase kange armastuse
kohvi vastu said randlased tänu tihedatele sidemetele soomlaste ja rootslastega. Soomes
olid kohviga seotud traditsioonid nii tugevad, et kui üks Eesti põgenikelaev jõudis Teise
Maailmasõja ajal ühte väiksesse alevikku, kaeti nende auks
kõigepealt kohalikus võimlas
hiigelsuur kohvilaud ja pakuti
saiakesi.
Kohvijoomine jätkus hoogsalt ka ENSV ajal, kuigi kohviubade kättesaadavus ei olnud alati just parim. Kindlasti
mäletavad paljud, kuidas vahepeal pruunid oad kaubandusest
kadusid ning rahvas jälle rohelisi ube röstis. Kohvikud säilitasid oma populaarsuse ning
ka Kirovi kolhoosis leidus mitmeid legendaarseid kohvijoomise kohti, näiteks Haabneeme kohvik või Punane baar.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et
rannarahvale on olnud kohvijoomine oluline juba päris pikka aega ning kohalikud armsad
kohvikud ei jää millegi poolest
alla Euroopa suurlinnade kohvimajadele – kui tahtmist, saab
neist alati tassitäie head kuuma
kohvi ja magusa saiakese.

Maivi Kärginen

Üheksa aastat tagasi on tehtud foto ühest Viimsi talust ühes
Viimsi külas. Ei, see perekond ei ela mere ääres, see on talu
ja talukoht, kus oleks mõnus olla kohvikuperenaine ja -mees
või külalisena kooki süüa. Aga ka siis, kui see perekond
elaks kortermajas Haabneemes, oleks neil võimalus
Randlaste kohvikutepäevast võtta osa nii külastaja kui ka
kohvikupidajana. Foto Margus Vilisoo

Hea Viimsi ettevõtja!
Viimsi Vallavalitsusel on koostamisel vallas tegutsevate
ettevõtete andmebaas. Ootame sinna informatsiooni kõigi Viimsi vallas tegutsevate ja valda registreeritud ettevõtjate kohta.
Edastatud andmete põhjal koostame valla kodulehele kohalike ettevõtete andmebaasi. Viimsi Teatajas hakkas
aga ilmuma uus rubriik “Viimsi ettevõtted ja ettevõtjad“, kus soovime tutvustada valla ettevõtteid.
Soovime ettevõtete kohta saada järgmist informatsiooni: ettevõtte nimi, tegevusala, kodulehe aadress, esindaja niKes on Viimsi ettemi, telefon, e-posti aadress. Palume invõtja? Foto Fotolia
fo edastada hiljemalt 22. juuniks märksõnaga “Ettevõte“ e-posti aadressile liina.ryytel@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus
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Kodu- ja aiakonkurss Kodu
Kauniks 2015 ootab osalema!

HINGENURK

Lagunev või
püsiv?
Vahel on tunne, et kõik justkui pudeneks koost,
laguneks laiali ja kaoks käest. Sellist olukorda
oleme me igaüks kindlasti kogenud ja see ei ole
just kõige meeldivam tunne, mida tunda.

Paadisild ootab parandajat. Foto Mikk Leedjärv

See on teadmatuse tunne tuleviku ees, kohati ehk isegi
hirm ja kartus, et minu jõud ei käi asjadest üle. Ja eriti
toob selliseid tundeid inimeses esile ebaõiglus, mida võime näha inimsuhetes ja ühiskonnas, ühesõnaga oma elus.
Ja rohtu selle vastu on keeruline leida, kuid mitte siiski
võimatu. Õiglust ja rahu otsib vist küll iga inimhing, sest
need ju viivad meist hirmu ning tekitavad hea ja sooja tunde, vastupidiselt esmalt kirjeldatule.
Aga miks me ikkagi inimestena kaldume selle esimese
poole, kuigi me ju kõik püüdleme teise suunas?
Võib vist öelda, et enamasti me püüdleme ikka paremuse suunas, püüame olukordasid uutmoodi lahendades
vältida varasemaid vigu ja tahame asju teisiti korraldada,
kuid nagu öeldakse, eestlasel on kombeks ikka sammuda
nii, et ämber koliseb mõlema jala otsas. Veel enne, kui
oleme suutnud ühtedest vigadest õppida, oleme tormanud
teisal omadega rappa.
Ka kõik see, mis Eesti poliitilisel maastikul toimumas
on, tekitab just seda kõige esimesena kirjeldatud tunnet,
sest eesmärgid on küll üllad, kuid plaan nende teostamiseks kõigub tugevates tuultes siia-sinna.
Kui Lennart Meri ütles: “Olukord on sitt, kuid olgu see
meie tuleviku väetiseks,” siis usun, et ta tahtis meid inimestena, Eesti rahvana, suunata vaatama sellele, millised
on meie võimalused.
Tegelikult ongi igaühe enda valida, milliseks kujuneb
meie maailm, kas me näeme kõiges puudusi või oskame
ka ilusast ja heast, mida kogeda saame, rõõmu tunda. Nii
saame esimesel juhul kindlasti kogeda ka ebakindlustunnet, kuid õppides hindama lihtsaid ja väikseid hetki ja asju
võime leida rahu oma südamesse.
Ja kui kõik laguneb, siis küllap on see hoiatuseks meile
ebaõiglase käitumise, ebaõiglaste sõnade või isegi ebaõiglaste mõtete eest, mis on teinud kahju ja põhjustanud valu,
kui oleme olnud enesekesksed ja pole arvestanud teistega.
Kristuse õpetus on rajanud inimese elule täiesti uue
aluse. Sellele on võimalik rajada elu, kus on rahu, rõõm
ja armastus. Selle kõige aluseks on vaid ja üksnes uskumine armastuse väesse. Kuigi see alus on juba ammust aega
rajatud, siis leidub ikka palju neid, kes rajavad oma elu
ja arusaamised liivale, mis võib vajuda ja teisale uhutud
saada, mitte aga kaljule, mis ei kõigu.
Armastuses elamine eeldab meilt enesekesksuse kõrvalejätmist ja ligimestega arvestamist, ja just sellepärast,
et me seda ei suuda, oleme me ikka ja jälle olukorras, kus
meisse ronib kõige laialipudenemise tunne.
Inimest ei ole loodud elama üksi, vaid üheskoos teistega ja seepärast on teineteisega arvestamine ehk isegi olulisim, mida saame armastuse ja õigluse ellurakendamiseks
ära teha.

Mikk Leedjärv

Viimsi Jaakobi koguse vaimulik

Juba 15. aastat korraldab
Eesti suurim kuukiri
Kodu & Aed konkurssi
Kodu Kauniks, kus alati
on hästi esinenud ka
Viimsi kodud. Tänavu on
auhinnafond varasemast
kopsakam ja kingituse
saavad kõik osalejad.
Toimetus ootab aiakategooria kandidaate
15. juuliks, kodukategooria omi 15. augustiks.

Võistlusel Kodu Kauniks tunnustatakse Eesti kauneid ning
nutikaid kodu- ja aiakujundusi,
põnevad ideed ja innustavad
kogemused jõuavad ajakirja
kaudu paljude lugejateni. Osalema ootame kõiki huvilisi olenemata vanusest, elukohast, perekonna, kodu või aia suurusest. Konkursil tuuakse eraldi
esile ka silmapaistvaid ideid ja
erilisi lahendusi oma kodu või
aia mõnusaks muutmisel.
Võistlusele esitatud kodude ja aedade fotode põhja valitakse välja finalistid, keda külastab žürii. Külaskäigu ja profifotode põhjal selguvad sügisel need, kes pälvivad tänavu
Eesti aasta kodu ja aasta aia
preemia. Välja antakse arvukalt hinnalisi eripreemiaid, näiteks noore pere kodule ja aiale, parimale värvilahendusele,
parimale maastikukujundusele
jm. Tiitliga aasta kodu kaasneva 2500-eurose peapreemia paneb juba 14. korda välja Swedbank. Aasta aia loojaid premeerib Bauhof samuti 2500 euroga. Ka tänavu valitakse publiku lemmikkodu, mida premeerib 1500 euroga Endover Kinnisvara. Võistluse auhinnafond
on 17 000 eurot, sponsorite hulka kuuluvad veel Hemtex, En-

davad kõik. Viimsiski on arvukalt toredaid kodusid ja erakordseid aedu, millest saaksid
konkursi kaudu eeskuju ja innustust väga paljud inimesed
üle Eesti,” lisas Veigel.
Viimsi vallast oli 2011. aastal näiteks finalistide hulgas perekond Keinasti aed. Aasta aia
tiitli pälvis siis Pille Petersoo ja
Kristjan Kalda mõnus ja praktiline koduaed. 2012. aastal sai
parima vannitoa preemia perekond Laur, tunnustati ka Kaarel Zilmeri aiakujundusideid;
mullusel konkursil aga võitsid
noored viimsilased Miramii
Maarja Vaher ja Rene Tamberg
põhjamaise kodu preemia.

Kuidas kandideerida
võistlusele Kodu
Kauniks 2015?

Põhjamaise kodu preemia saanud kodu Haabneemes 1980ndatel
ehitatud kortermajas võlus hindajaid noorusliku ja julge lähenemisega. Foto Kodu & Aed

dover, Aquaphor, Gustavsberg,
Vivacolor, Husqvarna, Schetelig, Iittala ning Fiskars.
“Hoolimine oma kodust on
palju tähtsam kui lihtsalt huvi
isikliku eluaseme korrashoiu
vastu,” ütles ajakirja Kodu &
Aed peatoimetaja Piret Veigel.
“Inimene, kes pühendab oma
kodule ja aiale aega, energiat
ja sääste, loob väärtust, mis mõjutab paljusid teisigi. Kodus
puhkame päevatööst, taastame
energiavarusid ja naudime elu
lähedaste seltsis. Mida otstar-

bekam ja kaunim on kodu, seda paremini tuleme eluga toime, jagades head energiat ka
teistega. Elukeskkonda osatakse näha tervikuna ja panustatakse ka oma koduümbruse heakorda. See liidab kogukondi ning
edendab Eesti kodu- ja aiakultuuri. Toimetusel on hea meel,
et meil on nii palju mõttekaaslasi. Oma koostööpartnerite abil
saame tunnustada parimaid ja
tutvustada ajakirjas nende saavutusi. Kogemuste jagamine
on ülioluline, sest sellest või-

Võistlusel osalemiseks saatke vähemalt kaheksa fotot oma
kodust või aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist, mängunurgast või heast ideest e-posti aadressile kodukauniks@ajakirjad.
ee (edastada võib ka piltide allalaadimislingi) või paberkandjal
ajakirja Kodu & Aed aadressile
Liivalaia 13/15 Tallinn 10118.
Lisage fotodele ka kaaskiri, kus tutvustate oma peret, kodu ja/või aeda. Ärge unustage
lisada aadressi, meiliaadressi
ning telefoninumbrit! Aiavaldkonna kandideerimise tähtaeg
on 15. juuli, kodudel 15. august.
Kui on küsimusi, helistage
toimetuse telefonil 6104 000
või kirjutage kodukauniks@
ajakirjad.ee. Konkursi käiguga
saate kursis olla Facebookis:
www.facebook.com/kodukauniks. Võistluse reglemendiga
saate tutvuda veebilehel www.
kodu-aed.ee.

Ajakiri Kodu & Aed

Lasteaedade suur rattaralli
16. mail oli Haabneeme
Karulaugu lasteaia ja
Haabneeme kooli ümbrus
täis suuri ja väikesi rattasõitjaid, nad tõi kohale
MLA Viimsi Lasteaiad ja
hoolekogu kauaoodatud
kevadine perepäev.
Koostöös hoolekoguga korraldab MLA Viimsi Lasteaiad lastele koos peredega vahvat perespordisarja, mis koosneb kolmest etapist. Need on: orienteerumismäng, suusamaraton ja
rattaralli. Orienteerumismäng
toimus mullu 25. oktoobril. Suusamaraton jäi lume puudumise
tõttu sel aastal kahjuks ära, aga
selle asemel korraldasime 7.
märtsil loodusliikumise.
Perespordisarjast osavõtjate arv on kasvanud väga jõudsalt: kui 2012. aastal oli esimesel etapil 120 osalejat, siis seekordsel rattarallil osales juba
563 last koos peredega. Võib

Vapralt edasi! Foto erakogu

julgelt öelda, et Viimsi Lasteaiad ja hoolekogu pereüritus
on saanud väga populaarseks.
Rattaralli rada algas Karulaugu lasteaia õuelt ja kulges
läbi Haabneeme Kooli õue ringiga ümber Päikeseratta maja
Karulaugu maja õuele tagasi.
880-meetrine rada polnud väga pikk, aga seekord tuli rat-

tasõitjatel proovile panna ka
oma osavus ja vigursõiduoskus. Nimelt muutsid värvilised
koonusmärgid kahes kohas teelõigu slaalomirajaks, mille rattur pidi läbima. See “sinkavonka”, nagu lapsed ütlesid,
tekitas palju elevust ja rõõmu
ning paljud lapsed läbisid rada
nende osavuspunktide pärast
mitmeid kordi.
Raja edukalt läbinud rattur
sai diplomi, kaela uhke medali
ning kosutuseks joogi ja tervisliku puu- ja juurviljaampsu.
Aga lisaks rattasõidule ja
osavuse proovilepanekule toimus rallipäeval muudki põnevat. MLA Viimsi Lasteaiad
hoolekogu eestvedamisel olid
Karulaugu õuealale lisandunud huvitavaid kohti: Päikeseratta ja Karulaugu maja vanemad küpsetasid kõigile osalistele pannkooke, Astri maja vanemad aga vahvleid. Amarülluse maja vanemad lasid kõigil

soovijail osavusmängudes kätt
proovida, Pargi maja vanemad
juhendasid lapsi joonistuslaua
juures, laste suureks rõõmuks
oli õuel ka suur täispuhutav batuut. Kõikides punktides oli pidevalt väga palju rahvast, pannkoogid ja vahvlid kadusid laudadelt kui nõiaväel, aga vaprad emad-isad ei andnud alla
ja muudkui küpsetasid, saades
tänutäheks palju kiidusõnu.
MLA Viimsi Lasteaiad meeskond tänab südamest kõiki tublisid õpetajaid ja lapsevanemaid
ja Antoon Van Rensi, kes aitasid kaasa ürituse suurepärasele kordaminekule! Ürituse suurim toetaja ja sponsor oli Mihkel Reile (MTÜ Aerobike, Filter Rattasarjade korraldaja), vahendite ja hea nõuga toetasid ka
Tallinn Viimsi Spa, Rõõmupisik, Tartu Mill AS, Sanitex Estonia OÜ, Tampe Toit OÜ, Fazer
Eesti AS ja ja Hawaii E kspress.

Jana Rebane
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Jäätmete sorteerimisel
on mõtet
Müüdil, et liigiti kogutud
jäätmed kõik prügiautos segamini aetakse ja
jäätmete sorteerimine
on seega mõttetu, ei ole
alust. Need konteinerid
tühjendatakse erinevate
sõitude käigus ja juba
sorteeritud prügi ei satu
segaolmejäätmete sekka.

Ettevõtetes ja kodumajapidamistes sorteeritud jäätmed jõuavad riigi suurimasse taaskasutusettevõttesse Eesti Pakendiringlus või mõne väiksema
käitleja kätte. Pakendiringluses
töödeldakse eri materjale nii,
et need saab toorainena uuesti
kasutusse võtta.
Eraldi tuleb sorteerida paber ja papp, pakendid, ohtlikud
jäätmed ning biolagunevad jäätmed. Kuigi sorteerimine on kohustuslik juba 2008. aastast, näitab statistika, et eestimaalased
ei ole kuigi head sorteerijad.
Kui meil kogutakse liigiti umbes veerand, siis mõnes muus
Euroopa Liidu liikmesriigis lausa pool jäätmetest.
Pakendiringluses silmab ka
halbu näiteid, kuidas mõni hoolimatu kodanik on nurjanud tublide sorteerijate töö, visates oma
olmeprügi pakendikonteinerisse. Selline tegu muudab halvimal juhul konteineri sisu taaskasutuskõlbmatuks. Korralikult
sorteeritud jäätmetest saab aga
kasulikku toorainet ja huvitavaid uusi tooteid.

Toidupakendist saab
lillepoti

Suurima osa majapidamises tekkivatest jäätmetest moodustavad pakendid ja klaastaara. Paraku on just pakendite sorteerimise harjumus eestimaalaste
seas vähe juurdunud.
Kogutud pakendid pestakse ja purustatakse. Näiteks plastikmaterjal sulatatakse ja sellest toodetakse helbeid, millest
saab teha ehitustarbeid, taimepotte ja niidipoole. Plastpude-

Vanadest reklaamplakatitest õmmeldud poekotid. Fotod MTÜ Eesti
Pakendiringlus

Pakendikonteinerid
Viimsis
Segapakendi konteinerid
l Gladiooli tee
Sega- ja klaaspakendi
konteinerid
l Kaluri tee / Mereranna tee
l Õuna tee / Käärti tee rist
l Rannavälja / Kasteheina
rist
l Vanapere põik / Reinu
tee rist
l Kirsi tee / Pärnamäe tee
rist
l Kalmistu tee
l Randvere tee (Rimi esine)
l Haugi tee
l Hallikivi tee
l Veeringu tee
l Leppneeme sadam
l Meresihi tee
l Lilleoru tee
Riietekogumiskonteiner
l Comarketi tagune (Randvere tee 6 )
Klaaspakend
l Viimsi jäätmejaam
l Ampri tee
l Sõpruse tee
l Maxima esine
Lisainfo: Kommunaalameti
heakorraspetsialist Henry
Edward Aimre, henry@
viimsivv.ee

litest toodetud graanulid võivad saada uue elu näiteks tekstiilitööstuses vatiini või fliisi
toorainena. Kilejäätmed purus-

2014. aastal tegevust alustanud
Randvere Kool Viimsi vallas ootab
oma meeskonda uusi õpetajaid:

rehvi vastu taaskasutusse üks
samaväärne teenistuse lõpetanud autokumm.
Kuna rehvide kummimaterjal on väärtuslik tooraine, siis
ei jää kokku kogutud rehvid
kasutuna hunnikusse seisma.
Maardus tehakse purustatud autorehvidest näiteks pehmendavaid alusmatte mänguväljakutele ja vibratsiooni summutavaid kummielemente tööstusettevõtetesse. Pärnus aga toodetakse plastjäätmete ja kummipuru segust murureste ning
ajutiste liiklusmärkide aluseid.
Kas olete mõelnud, mis
saab suurtest tänavareklaamidest pärast kampaania lõppu?
Pakendiringlus on koostöös Viljandi puudega inimestega välja mõelnud toreda lahenduse:
tugevast ja dekoratiivsest kangast saab õmmelda efektseid
poekotte. Nii ongi näiteks vanadest valmisplakatitest ja moeseeriatest toodetud kotid müügil Selveri, Stockmanni ja suuremates Maxima kauplustes.

Pandita klaas
betooniks
Kasutatud kilest toodetud kilegraanulitest saab valmistada
uusi asju.

tatakse ja granuleeritakse, neist
saab teha prügikotte. Alumiiniumpurgid pressitakse kuubikuteks ning töödeldakse ümber uuteks plekkpurkideks.
Vähemväärtuslikust pakendiprügist saab jäätmekütus elektri- ja soojusenergia tootmiseks.

Vanad rehvid mänguväljakule

Eesti suurim vanade rehvide
käitleja Eesti Rehviliit kogub
igal aastal 5800–8200 tonni
rehve. Oma vanad rehvid saab
viia Eesti Rehviliidu või Rehviringluse kogumispunktidesse, mis töötavad igas maakonnas. Vanu rehve koguvad ka
need rehvivahetuspunktid, millel on õigus võtta iga müüdud

Pandipakendi märgiga taarast
saab pärast purustamist, pesemist ja sulatamist toota klaaspudeleid. Aga ka pandipakendi
märgita klaas, mis on värvide
alusel sorteerimata, läheb taaskasutusse. See võib leida rakendust üsna ootamatutes kohtades. Näiteks kasutab Pärnu
Graniit purustatud klaasi betoonplokke valmistades.
Need on vaid mõned näited
sellest, kuidas jäätmed uuele
elule äratatakse. Kui jäätmete
sorteerimine kasvab, siis sunnib see käitlusettevõtteid otsima üha uusi leidlikke lahendusi, kuidas prügi kasulikult ära
kasutada.
Eesti Pakendiringlusel on
1384 kogumiskohta, nende paiknemise kohta leiate infot kodulehelt pakendiringlus.ee.

Aivo Kangus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

Tahad kompostida, aga ei oska?
Teeme Ära õpetab!
Teeme Ära SA alustas
üle-eestilist koolitusturneed, et õpetada huvilistele kompostimist.
Turu-uuringute AS-i värske küsitlus näitas, et Eesti elanikud
on unustanud vanad ja lihtsad
tõed. Biojäätmetest ei osata
rammusat ja puhast mulda taastoota, ehkki paljudel on see võimalus olemas.
Inimesed oskavad biojäätmeid teistest jäätmetest hästi
eristada, kuid koolitustega julgustame kõiki järgmist sammu
astuma: vaatame, kuidas panna
biojäätmed enda kasuks tööle.
Õpetame, kuidas kompostimist

alustada, mida kompostrisse
panna, milliseid vigu vältida
ja millist kompostrit kasutada,
et saada võimalikult puhas tulemus. Ootame koolitustele nii
neid, kes on kompostimisega
juba alustanud, kui ka neid,
kes seda alles kaaluvad. Sageli
on takistuseks teadmatus või
hirm, et komposter läheb haisema või meelitab ligi närilisi.
Selleks koolitus ongi, et selliseid müüte murda.
Erilist tähelepanu pöörame
korteriühistutele, sest nende
abil saame teha suure sammu
keskkonnasõbralikuma ühiskonna suunas.
Need, kes koolitustele ei
jõua, saavad asja omal käel õp-

pida veebiaadressilt www.kompostiljon.ee või Youtube’ist, otsides üles Kompostiljoni kanali. Seal selgitab kompostifänn
Emil Rutiku viies lühikeses õppefilmis kompostimise põhitõdesid. Näiteks seda, kuidas
endale sobivat kompostrit valida, mida ja kuidas sinna panna

ning milliseid vigu vältida.
Tasuta kompostimise koolitusi toimub seitsmes Eesti linnas-alevis ühtekokku 14. Ajakava leiate veebist www.kompostiljon.ee.

Merilyn Oolo-Püi

Kompostiljoni kampaania
koolitaja

Tasuta kompostimise koolitus Viimsis
Viimsis saate kompostimist õppida 15. juunil kell 18–20
RMK looduskeskuses (Rohuneeme tee 29).
Osalemisest teatage e-posti aadressil merilyn@letsdoitworld.org või telefonil 5668 0863.
Projekti toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus, Grassi
aiakaubad ja Bauhofi Aiaparadiis.
Lisainfo: Merilyn Oolo-Püi, tel 566 808 63 või merilyn@letsdoitworld.org. Kodulehekülg: www.kompostiljon.ee.

1. 1. klassi õpetaja;
2. Eripedagoog, HEV õpilaste klassiõpetaja;
3. HEV õpilaste abiõpetaja.
Kandidaadil palume esitada järgmised dokumendid:
• kandideerimisavaldus;
• elulookirjeldus (CV);
• klassiõpetaja ja eripedagoogi puhul kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad.
Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada
hiljemalt esmaspäeval, 8. juunil e-posti aadressil
leelo@randverekool.edu.ee
Randvere kool on kaasav ja kasvav õppijakeskne kool, kus töötavad toredad õpetajad!

Algas hiite kuvavõistlus
Kuvavõistlusele Maavalla hiied 10228 oodatakse ülesvõtteid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest nii
Maavallast kui ka piiri tagant.
Võistluse eesmärk on väärtustada ja tutvustada kultuuri- ja
looduspärandit, jäädvustada looduslike pühapaikade hetkeseisund ning suunata inimesi neid külastama ja hoidma.
Võistlusel antakse välja peaauhind ning kuni 16-aastaste
peaauhind, on ka hulk eriauhindu: püha puu, kivi, veekogu,
annid, hiie valu, pärimus, Vana-Võromaa, Virumaa, saared,
looduskaitse, muinsuskaitse ning maailma pühapaigad.
Tänavu kuuendat korda toimuvale võistlusele on oodatud
ka mujal maailmas ja eriti meie hõimurahvaste juures tehtud
ülesvõtted. Looduslikke (mitte ehitatud-rajatud) pühapaiku
on paljudel põlistel rahvastel ning need kuuluvad inimkonna
ühispärandisse.
Võistlus kestab 31. oktoobrini ja parimaid autasustatakse
28. novembril Tartus toimuval Hiie väe tunnustamissündmusel.
Võistlustöid saab üles laadida kuni 31.10.2015 veebiaadressil
www.maavald.ee/kuvavoistlused/h/maavallahiied-10228#
saada-kuvakuvavoistlused/h/maavalla-hiied-10228#saadakuva. Võistluse kohta leiate lisateavet www.maavald.ee/
kuvavoistlused/h/maavalla-hiied-10228.
Hiite kuvavõistluse korraldavad Maavalla koda, Hiite Maja
SA ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus.

Andres Heinapuu
Maavalla koja kirjutaja

Iga kinnistu
on oma peremehe
nägu!
Raietööd. Ohtlike puude
langetamine. Okste äravedu.
Puidukäitlus.
Tormimurdude likvideerimine.
Võsalõikus.
Puiduhake.com. OÜ
Teave 5033 567 või
puiduhake@puiduhake.com,
www.puiduhake.com
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Uued tuttavad: murulauk ja kõrvitsad
Oma tuttavaist teame
palju, kuid avastame
nende juures ikka midagi
uut. Eralasteaia Pääsupoeg
lapsed tutvuvad oma aias
mängides ja toimetades
samamoodi aiaviljadega
ning avastavad põnevat
taimemaailma.
Pääsupoja lasteaial on kaks maja: üks asub Pringi külas Paakspuu teel ja teine Pärnamäe külas Suur-Kaare teel. Mõlema
maja ümber on kena aed, kuhu
mahuvad lisaks avarale mängumaale ka ilutaimed, viljapuud
ja peenramaa, kus lapsed saavad aiaviljade kasvu ja küpsemist jälgida.
Praegu on aias kõige menukamad taimed murulaugud
ja rabarberid, sest neid saab
juba maitsta. Maasikaõied alles puhkesid ja seda imet, kuidas õiest mari saab ja see siis
punaseks läheb, tuleb nüüd hoolega jälgida. Maasikatega on
imelik lugu – neid olevat ka
valgeid, rohelisi ja musti. Õpetaja lubas näha tuua. See maasikas, kes Pääsupoja aias kasvab, on punane `Polka`. Asja
arutades tuli välja, et maasikad
on natuke nagu lapsed: kui igal
poisil on oma nimi, siis maasikatel on jälle maitse, valmimisaja, värvi jm järgi eristuvad sordid ja sortidel on oma
nimed, näiteks `Polka`. Suurte
marjadega mustasõstrasordi nimi on aga `Bogatõr`– vene keeles tähendab see vägilast.
Pääsupoja II maja Naerusuude rühma rohenäpust õpetaja Ivika Saks on kokku pannud temaatilise aiamapi, mis
tal üha täieneb. Seal on õunapuust salatini sees kõik taimed,
mis Pääsupoegade maja aias

Redisekülv peaks väikestel aednikel varsti tärkama, aedoad pole aga öökülma ohu pärast veel mulda
saanudki. Fotod Meeli Müüripeal ja lasteaed Pääsupoeg

Maitsetaimedest oli kevadel eriti menukas murulauk.

kasvavad. Taime botaanilist iseloomustust ja kasvunõuete tutvustust täiendavad kuivatatud
õied ja lehed, legendid, luuletused ja jutud, kus see taim
peategelaseks; fotod, pildid, mi-

da saab värvida jm. Lasteaia
tundides ja tegevustes annab
seda tarkust nii toas kui ka õues
pidevalt kasutada ja täiendada.
Pääsupoja I maja Rõõmurullide rühma õpetaja Marika

Saul usub, et taimed mõjuvad
hästi ja teraapiliselt nii lastele kui ka õpetajatele. Lapsele
jääb ruttu meelde kõik huvitav,
kõige paremini jääb muidugi meelde ise tehes. Taimede
huvitavaks tegemisel on võimalusi oi kui palju: nende abil
saab õppida vaatlema, võrdlema, erinevusi märkama. Sedasi teab varsti iga laps, et talvel
on lehtpuud raagus, iluõunapuu ei kanna maitsvaid õunu,
jääsalat on krõmps ja tammelehesalat natuke mõru ning
oma aiast leiab väga mitut tooni kollast. Lasteaia lõpetanud
lendude istutatud ilupõõsaid
või õunapuid kokku liites õpitakse arvutama, lilleõiepiltide
värvimine on juba kunst.
“Kui me jalutades rannast
kilekotte leiame, siis saavad
lapsed väga hästi aru, kui oht-

Näpud mulda päeval istutati
koos võõrasemasid.

Lapsed teavad, et õunapuude
all kasvavad ´Polka´ maasikad.

lik see on, kui linnud jalgupidi
kottidesse kinni jäävad. Oma
aias õpime samuti loodust hoidma ja arendame ilumeelt. Lapsed saavad aru, et muld vajab kobestamist ja taim tahab
janu kustutuseks vett. Peenral,
kuhu nad ise taimi istutasid
või seemneid külvasid, ei talla
ükski laps. Oma õunapuult ei
murta oksa. Kui midagi mänguhoos juhtubki, siis tuled ja
palud andeks,” katsub Marika
Saul selgitada, mida aiatöö lastele annab.
Nii ilmset ja olulist asja
on mõnikord raske sõnadesse
panna. Maavanaemad, kelle
juures lapsed võiksid näha nii
peenramaad kui ka koduloomi,
on meil järjest haruldasemad.
Korteris kasvaval lapsel polegi kusagil kätt mullaseks teha.
Kuidas ta peakski siis suurena teadma, mis vahe on liigil
ja sordil, milliseid taimi tuleb
toas ette kasvatada ja milliste taimede seemne võib õues
peenrale külvata.
Pääsupoegade lasteaias on
kõigil lastel oma reha ja kellelgi pole kahte vasakut kätt. Va-

rakevadeti külvavad nad rühmatoas seemneid ja jälgivad
siis tärkamist. Mais peetakse
koos vanematega aeda koristades Teeme ära talguid. Näpud mulda päeval saab koos
peenraisse istutatud ja külvatud kõik, mida ilm lubab. Suve
lõpus on aias põnev mängides
üles leida ja ära tunda kõik,
mis seal kasvab. Koos sügisese saagikoristusega peetakse
nunnude päeva ja oma kasvatatud kõrvitsaist on eriti lahe
laternaid ja maske teha. Oma
aia marjadest ja kõrvitsaist
teeb kokatädi maitsvaid toite.
Omakasvatatu maitseb eriti
hästi.

Meeli Müüripeal

Viirpuu ja kaks sirelit meenutavad neid, kes lasteaia
lõpetanud. Tänavune lend
istutab roosade õitega sireli.

Püünsi lasteaias muutus kõik muusikaks
Kõik poisid ei mängi jalgpalli ja kõik tüdrukud ei
armasta ponisid. Lapsed
on erinevad. Kõik ei peagi vaimustuma viiuli- või
flöödimängust. Meie projektõppe aasta eesmärk
oli hoopis suunata last
märkama helisid meie
ümber. Kõik võib olla
muusika!
Inimene ei pea tingimata midagi teadma muusikast, et sellele reageerida või sellest “kasu” saada. Tähtis on osata märgata, kuulata ja lubada endale
loovust. Muusika saab kontakti meie tunnete, emotsioonide
ja meeleoluga. Muusikal on
võime stimuleerida või vaigistada meie tundeid. Muusika
elavdab kujutluslikke protsesse ja selle tähendus on sügavalt individuaalne nii suurel
kui ka väikesel inimesel.
Tänavu Püünsi Kooli lasteaeda külastanud muusikud
tutvustasid lahkelt oma instrumente. Need suured ja väi-

Üks pill, mida tundma õpiti, on akordion. Foto erakogu

kesed pillimehed on inimesed
meie seast: ikka kellegi õde,
isa või naabrimees. Lapsed
said kuulata akordioni-, viiuli-,
mandoliini-, saksofoni- ja parmupillimängu. Elevust ja rõõmu jagus kõigile. Suur-suur tänu teile, kallid muusikud Matilda Prikk ja Mia Martina Sarapuu, et leidsite aega ja võtsite vaevaks meile oma instrumenti tutvustada!

Muusika inspireeris lapsi ka
muinasjuttude kaudu. Lapsed
kuulsid muinasjutte, mis rääkisid võlupillidest ning muusikast. Muusika ja muinasjutt
viivad koos imedemaale, tagasi
jõudes on iga laps pisut muutunud headuse ja helguse poole.
Muusika paneb hingekeele helisema ja muinasjutt aitab luua
väärtusi, rikastades sel viisil
lapse hingemaailma.

Oleme leidnud muusikat
metsast, mere äärest, teatrist,
muinasjuttudest ja ka oma kooli
keldrist. Tõelise pärli leidsimegi koos kooli huvijuht Geaga
Püünsi Kooli keldrikorruselt,
kust kostus valju muusikat. Tuli
välja, et seltskond vahvaid muusikahuvilisi õpilasi sisustavad
oma teisipäevaõhtuid ansamblimänguga. Seda ilma sunduse
või käsuta, oma vabast tahtest
ja soovist koos muusikat luua.
Olime siiralt liigutatud ja saime
toreda emotsiooni. Tuult tiibadesse ja inspiratsiooni, noored!
Palju muusikat oleme
leidnud ka tantsides. Õpetaja
Hele Pomerantsi juhendamisel osalesime Laulasmaa koolis rahvatantsupäeval ning 13.
juunil sõidame Haapsallu eelkooliealiste laste tantsupeole.
Muusika paneb laulma meie
suud, liikuma meie kehad ning
helisema meie hinge. Muusika
muudab maailma paremaks.

Mari-Liis Rahumets
Püünsi Kooli lasteaia
muusikaõpetaja

Kelvingi Lasteaed ootab
uueks õppeaastaks lapsi (1,6–7a)
oma lasteaiaperre
Meil on:
• väikesed rühmad ja personaalne lähenemine;
• tasuta huvialaringid;
• 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem;
• looduskaunis koht mere ja metsa vahel;
• planeerimisel uus ruum robootika, inglise
keele ja kokanduse jaoks.
Õppemaks 93.50 eurot kuus.
www.kelvingilasteaed.ee
Info +372 5523 395
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Prangli kool: grupitöö.

Viimsi Kunstikool: grupitöö.

Viimsi Kunstikooli Randvere filiaal: Silver
Laanemaa ja Emma Tiivas.

MLA Viimsi Lasteaiad Pargi maja:
Võilille rühm.

MLA Viimsi Lasteaiad Pargi maja: Sinilille
rühm.

MLA Viimsi Lasteaiad Pargi maja:
Võilille rühm.

MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja:
Päikesejänku rühm.

Viimsi Kunstikooli Randvere filiaal:
Valter Tammäe ja Märt Keerdo.

Laps ja tema kaitsja
Viimsi Noortekeskuse eestvedamisel oli maikuu lõpus
kõikidel Viimsi valla haridusasutuste lastegruppidel
võimalik valmistada plakat
teemal “Laps ja tema kaitsja“.
Sedasi tähistasime lastekaitsepäeva esmakordselt ning koolide ja
lasteaedade vastukaja on olnud väga hea.

Viimsi Kunstikooli Randvere filiaal: Oliver
Lehenurm ja Siim Keerdo.

Viimsi Kunstikool: grupitöö.

Viimsi Kunstikooli Randvere filiaal: grupitöö.

Plakatite juures oli oluline,
et plakat valmiks ühistööna ning
laste ja noorte seas tekiks ka samateemaline vestlus. Lasteaedade
õpetajate hinnangul oli väiksemate laste (3–4-aastaste) jaoks teema veidi keeruline, kuid tublide
õpetajate abiga läks kõik kenasti.
Suuremad lapsed (5–6-aastased)
näevad maailma juba veidi teistmoodi. Nende plakatitel on lisaks

Viimsi Kunstikool: Rebecca Norman.

Viimsi Kunstikool: grupitöö.

MLA Viimsi Lasteaiad Pargi maja: Võilille rühm.

emmele ja issile ka palju-palju teisi, kes last kaitsevad. Vaadake ise
ja veenduge!
Kui me koos noorsootöötaja
Kertu Vahemetsaga lasteaedasid
ja kunstikooli külastasime, et
kunstiteoseid rahvaga jagamiseks
jäädvustada, saime väga toreda
vastuvõtu osalisteks. Samuti jagasid õpetajad meiega meelsasti laste emotsioone ja arvamusi laste

kaitsjate kohta. Saadud kogemus
oli vaeva väärt!
Aitäh teile MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja lapsed, Pargi maja Sinilille rühm ja Võilille
rühm, Prangli kooli lapsed, Viimsi
Kunstikooli ja kunstikooli Randvere filiaali noored.

Annika Orgus
Viimsi Noortekeskus
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Lugeja kirjutab: Madalam kui muru
Käes on aeg, mil loodus
areneb nii kiiresti, et rohu
kasvamist ja pungade
puhkemist võib tundlikuma meelega lausa nähakuulda. Aga kasvule on
seatud piirid − 15 sentimeetrit ja mitte rohkem.
Just sellise jälgimiskohustuse
seab valla heakorraeeskiri kõigile elamu-, sotsiaal-, äri- ja
tootmismaa omanikele. Sügisel eelnõu faasis juhtisin sellisele piirangule kui tarbetule
tähelepanu ja sain kommunaalametist vastuse, et selget regulatsiooni on vaja nende arvukate maaomanike pärast, kes
oma kinnistust ei hooli. Viimsi
vallas on tõesti sadu maatükke,
kus aastaid pole lillegi liigutatud. Kus siis on olnud vallavalitsuse võimekus neid omanikke korrale kutsuda? Mõnel
suuremal kulusse-võssa kasvanud maalahmakal liikudes ei
pruugi aimatagi, et see on juba
ammu kruntideks jagatud ja
olematule teedevõrgule kruntide vahel nimedki antud.
Suurem osa viimsilastest
on ometi seaduskuulekad. Õigemini, nad ei mõtlegi oma
maalapil toimetades mingitele
eeskirjadele, sest kuidas sa koduümbruse ikka rääma jätad.
Maakasutust ja inimeste eluviise on aga mitmesuguseid.
Leidub neid, kes lasevad oma
krundi proffidel üle käia, sest
endal napib jõudu ja aega.
Enamus püüab ise nii sageli
kui võimalik maast väljaturritavaid rohuliblesid tõrjuda.
Mida aga arvata neist, kes on
“muru” täiesti käest lasknud
ega mõtlegi vähemalt enne
jaanipäeva midagi ette võtta?
Vallaametnike ja mõne eriti
valvsa naabri silmis on tegu
ilmselgelt laiskade ja hoolimatutega, kellele peaks vähemalt ettekirjutuse tegema.
Või siis peaks oma maatüki
sihtotstarbe ümber vormistama. Jah, just selline soovitus
on antud neile, kes harjunud
külamiljööd säilitada tahavad,
aga on kunagi rumala peaga ja

Muru kasvab praegu nii kiiresti, et seda on lausa näha. Foto Fotolia

ettenägematult oma kodualuse
elamumaaks lasknud määrata.
Kahjuks ununeb lihtne tõsiasi,
et mõnel pool, kuigi Viimsis
haruldasena, püütaksegi veel
kõige kiuste jätkata traditsioonilist maakasutust. See tähendab, et ka põllulilledele on
jäetud õigus suureks kasvada,
õitseda, küpseda ja levida. Vaevalt mõtlevad linnainimesed,
keda Viimsis on nüüd valdav
enamus, et koos looduslike rohumaade kadumisega kaob meie
lähiümbrusest ka suur hulk muud
elu. Nooremal põlvkonnal võibolla polegi sellest sooja ega
külma. Nende jaoks on heinaküün sama võõras mõiste nagu
piimapukk või seakartulid. Vanemad, kuid kaugeltki mitte
kõik, oskavad praegusel plastmassihõngulisel ajal veel õitsva või värskeltniidetud heina
lõhna nautida.
Üks Luua kandi mees on
piinlikult madalaks pöetud
muruplatse nimetanud roheliseks kõrbeks. Tõepoolest, mida
on näiteks mesilastel ja teistel
tolmeldajatel putukatel sellisel
lagedal platsil teha. Aga kõrges
rohus elavad ka konnad, väiksed putuktoidulised ja närilised,
maas pesitseb hulk linnuliike.
Rääkimata sellest, milline elu
kihab maapinna all. Kõik nad
leiavad sealtsamast ka toitu.
Tänapäeva inimene on ju hoopis puukidega ära hirmutatud

ja omast arust steriilset keskkonda luues püüab neid vältida.
Mõtlemata, et kordades suurema tõenäosusega toob mõni
lemmikloom needsamad elukad otse tuppa kätte.
Hoolsalt pügatud muruplatsil on kahtlemata oma ilu,
eriti, kui see on ääristatud lillepeenarde, põõsaste ja hekkidega. Ega ma sunnigi kedagi
ajas sada aastat tagasi minema.
Küll võiks mõelda sellele, kas
on ikka otstarbekas hoida pidevas madalmuruses seisundis
suuremaid krunte, kus igapäevast liikumist pole. Ka talvel ei
lükka me ju kogu krunti lumest
puhtaks, vaid hoiame eeskätt
sees käigurajad. Ehk piisaks
suve jooksul korrast-paarist niitmisest, et lasta ka muul elul
enda lähinaabruses loomulikult kulgeda. Seejuures ilma
süümepiinadeta, et oled seaduserikkuja. Kui on vähegi tahtmist, võiks vähemalt osa muru
asemel kasvatada hoopis toitu.
See pole küll nii mugav tegevus kui kord nädalas murutraktori seljas ratsutamine, aga
rõõm omakasvatatust peaks
ometi vaeva üles kaaluma.
Golfiväljakuid, kus kõrred
ja mättad segada võivad, Viimsis minu teada pole. Ehk võikski siis oma koduümbrusse veidi rahulikumalt suhtuda ja jätta osa sellest teadlikult hooletusse, vähemalt jaanipäevani.

Sama soovitus võiks kehtida
ka valla maadele, osal Viimsi
mõisapargist seda vist isegi järgitakse. Võõrutus iganädalasest muruniitmisest kui eestlaste suvisest rahvusspordist
võib küll raske olla, aga küll
te harjute ja võib-olla hakkavad ka putked ja võililled teile
meeldima. See on koht, kus ei
maksa tingimata naabrist tublim olla.
Linnainimene on tulnud
Viimsisse, et leida vaikust ja rahu. Minge õue, kui just vihma
ei saja, ja kuulake. Aprilli lõpust noore novembrini võite ikka kusagilt kuulda muruniiduki plärinat või trimmeri jõuramist. Trimmerdamine on moodi läinud just viimastel aastatel
ja see heli lõhub vaikust eriti
efektiivselt ja kaugeleulatuvalt.
Talvel täidavad “harjumuspärase” mürafooni soojuspumbad.
Kümmekond aastat tagasi
jaanipäevaeelsel ajal ühte Taani väikelinna jõudes imestasin,
et otse raudteejaama taga laius
lopsakas aas. Kesklinnas. Ka
Viimsis räägitakse sageli loodusliku mitmekesisuse säilitamisest. Enamasti jääbki see
vaid retoorikaks. Ise loodan,
et vallaametnikud ja valvsad
külaelanikud säilitavad terve
mõistuse ega hakka tollipulgaga heinamaadel, vabandust,
haljasaladel ringi käima.

Andres Jaanus

KOMMUNAALAMET vastab
Esmalt täname lugejat pika ja põhjaliku kirja eest.
Tõepoolest on kevad oma soojade ilmadega kohale jõudnud ning seetõttu on puud, põõsad ja muud taimed õitsemas,
samuti rohi jõudsalt kasvamas. Viimsi valla heakorraeeskirja § 5
punkt 10 näeb ette piirangu rohu kõrgusele (elamumaa, sotsiaal, äri- ja tootmismaale) seetõttu, et inimestel oleks selge
ja üheselt mõistetav regulatsioon, mis aitab ära hoida hooldamata kinnistute tekkimist. 15 cm on number, mis peaks kõigile
vastava sihtotstarbega kinnistuomanikele olema selgesti arusaadav – keskeltläbi tähendab see niitmist kahenädalase tsükli
tagant, mis ei ole liiga koormav. Ka hoiab selline niiduperiood
ära võimaluse nt võililleseemnete tekkimiseks ja lendlemiseks
naabri hinnalisele murualale. Valla peamine eesmärk on, et tiheasustusaladel oleksid kinnistud korras. 15 cm nõue on valla
heakorra eeskirjas olnud juba kolm aastat ning selle perioodi
jooksul ei ole kordagi tekkinud segadust ega vääriti tõlgendamist kehtestatud nõude osas. Heakorraeeskiri on tervikuna väga selge ja hästi tööle hakanud õigusakt. Eelmisel aastal lisati
heakorra eeskirja kaks sihtotstarvet (kinnistute sihtotstarbed),
mida tuleks samuti antud kinnistute paiknemisel tihedalt asustatud paikades, sagedasti niita – nii täpsustatigi sotsiaalmaa
alaliike ja lisati kaitsealune maa. Arutlusel ei olnud rohu kõrguse küsimus ega selle reguleerimine teisiti.
Vallavalitsus teostab paikvaatlusi erinevates Viimsi külades
ja alevikes ning puuduste ilmnemisel saadetakse kinnistu omanikele vastava sisuga märgukiri probleemide kõrvaldamiseks.
Samuti reageerib vallavalitsus alati inimestelt saadud vihjetele
ja kaebustele, mis puudutavad hooldamata kinnistuid. Viimsi
vallas on tuhandeid kinnistuid, anname endast parima, et tagada võimalikult suure osa probleemsete kinnistute korrasoleku
kontroll.
Enamik valla elanikke on korraarmastajad, seda on näha
ka paljudest koduaedadest, mis on alati perfektselt niidetud
ja kaunite taimedega rikastatud. Kui on tõesti soov kasvatada
heina, pidada koduloomasid ja säilitada muud traditsioonilist,
tulekski maa sihtotstarve muuta maatulundusmaaks. Maatulundusmaa niidusagedus on kord aastas, pärast jaanipäeva –
seega kõikvõimalikud lilled ja taimed saaksid õitseda, levida
ning loomapidamise jaoks oleks võimalik talveks varuda ka
heina. Viimsis on rohkelt niitusid ja heinamaid, kus saab näha
kõrrelisi ja põllulilli. Näiteks mõisapark, ka kohalikud maastikukaitsealad, lisaks lugematud heinamaad ja vanad karjamaad.
Vastuväiteks lugeja kirjale seoses suurte platside tiheda niitmisega kinnitan, et enamik suuremaid vallas asuvaid platse
ongi maatulundusmaad, mida niidetakse kord aastas. Eranditeks on üldjuhul uusarendused, mis on arendustegevuse käigus
saanud peale planeeringud ja seetõttu muudetud sihtotstarbelt
elamumaaks, kuigi ehitustegevus on seisma jäänud. Maa tegelik kasutamise sihtotstarve peaks ikka vastama maa sihtotstarbele, sest siis töötavad ka eeskirjad ja vastupidi ning ei teki
segadust.
Muruniitmisele nagu ka muudele häirivat heli tekitavatele
tegevustele on ette antud piirangud, millal neid teha tohib ja
millal mitte. Nädalavahetustel, varahommikul ja hilisõhtul on
müra pärast seatud kindlad piirangud ning üldjuhul peetakse
ka nendest kinni. Ka on võimalik muru niita müravabalt, see on
igaühe enda otsus, millise viisi ta valib.
Nagu eelpool sai mainitud, ei ole valla eesmärk kedagi trahvida, tahame mõjutada inimesi oma kinnistute eest hoolt kandma ning kindlasti ei hakka ametnikud kinnistuomanikke ilma
põhjendatud vajaduseta külastama.

PÄRNAMÄE KÜLA LASTEPÄEV
7. juunil kell 11–13
Väike Päike lasteaia hoovis (Kraavi tee 2)
Rattaralli (kohustuslik kanda kiivrit), sportlikud mängud,
näomaalingud, teadusetendus, õhupalliloomad, vahvad
esinejad ja muud põnevad üllatused.
Alla 8 aastased lapsed osalevad üritusel koos vanema
või saatjaga
OOTAME KÕIKI KÜLALAPSI JA NENDE SÕPRU ÜLE
VIIMSI!
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lk 9–11 suve suursündmused

Viimsi Valgete Ööde Festival ja jaanituli
Valgete Ööde Festival
toob Viimsi vabaõhumuuseumi Kingu taluõuele
kokku taas mõnusa muusika, head inimesed ja
maitsva toidu.

Rehemaja räästa alla sätitud hubasel väliõhulaval saavad neil
päevil nii laulu kui ka luulega
sõna mitmed meie armastatud esinejad. Väiksed pop-up
kohvikud ja vinoteegid talu
õunapuude all ning maalilise
vaatega mererannal ootavad külastajaid nii enne kui ka pärast
kontserte. Kauneid hetki aasta
valgeimal ajal võib vabalt nautida päikseloojanguni. See kollane kera maandub sel ajal just
kenasti merre, jättes õhtu ja öö
siiski meeldivalt valgeks.
Saame kokku Valgete Ööde
Festivalil 18.–23. juunil Viimsis.

Festivali programm
18. juunil kell 20 Kristiina
Ehin & Silver Sepp “Iga hetk
on kaev” on luuletaja ja muusiku kirjanduse- ja muusikakava, millega nad on esinenud nii
Eestis kui ka välismaal. Samas
on kavas alati ruumi ka improvisatsioonil. “Tahame üllatada
nii ennast kui ka teineteist ning

Vabaõhumuuseumi õuele mahub palju häid inimesi. Foto Alar Mik

kaasata publikut, et uues ajas
ja ruumis sünniks midagi kordumatut,“ ütlevad nad. Silver
laulab ja võtab kaasa kitarri ja
enneolematud isetehtud pillid
ning Kristiina jagab kuulajatega oma lemmikluuletusi ja
proosakatkendeid.
Tule taevataguseid
mägesid lugema
Üle meie purjetab kuu
see lehviva lakaga lõukoer
ja mittemiski ei mahenda
meie mürkmusti silmateri
Iga hetk on kaev
sügav ja selge.
19. juunil kell 20 Elina Borni
& Stig Rästa taluõue kontsert. Eestit sel aastal Eurovi-

sioonil esindanud Elina Born
ja Stig Rästa on siinsel muusikamaastikul juba väga tuntud,
kuid ühise kooslusena esinemas on näinud neid vähesed.
Nende kavast leiab muusikat
väga erinevatelt artistidelt ja
heliloojatelt. Lisaks loole “Goodbye to Yesterday” saab kuulda
nii Elina hittsingleid kui ka
Stigi ansambli Outloudz lugude paremikku. Kava sisaldab
ka mitmeid covereid nii Eestist
kui ka välismaalt. Päris kindel,
et igaüks leiab siit midagi, mis
teda sel veidi intiimsema alatooniga akustilisel kontserdil
kõnetab. Laval on Elina Born
(laul), Stig Rästa (laul ja kitarr) ja Robert Vaigla (kitarr).

20. juunil kell 20 Tõnis Mägi &
Jarek Kasari kontsert “Aias”.
“Kas ihkate juba rohelist muru
ja üha kõrgemale küündivat
päiksekaart? Kas teil tekib tunne, et tahaks ukse lihtsalt lahti
teha ja paljajalu õue kõndida,
tundes, kuidas mahe tuul jalgadele massaaži teeb… Meie
tunneme, et see aeg on kohe
käes ja kutsume teid endaga
aeda! Kujutage ette, et olete
lihtsalt enda aias või lähete
sõbra aeda väiksele olemisele.
Meeleolu on vaba, kohustusi
ei ole, ilm on loomulikult ilus,
linnud laulavad lausa mitmehäälselt ning ümberringi on
ainult head inimesed. Meie –
Tõnis ja Jarek – oleme ka seal.
Oleme täpselt nii tähelepandavad, kui tahate, ning naudime
koos teiega seda suvist õhtut.“
Tõnis Mägi ja Jarek Kasari menukad sõbrapäeva kontsert-olengud saavad jätku selle
aasta juunis-juulis Eestimaa kaunites aedades ning nende avakontsert toimubki Viimsi Valgete Ööde Festivali raames.
Lauldakse-räägitakse täpselt nii
palju, kui on vaja, ja neid jutte-laule, mis on Tõnisele-Jarekile endale südamelähedased.
Laval on Tõnis Mägi (laul ja

klahvpillid), Jarek Kasar (laul
ja klahvpillid).

21. juunil kell 12 esinevad Valgete Ööde lastefestival Genka & Bänd. Lastefestival on
üks vahva pühapäevahommik
ja päev mererannas, Viimsi vabaõhumuuseumis. Põnevaid tegemisi on päris pisikestele, aga
ka suurematele lastele: miniloomaaed, pannkoogikohvik, räimeburksi köök, meisterdamisnurgad, õpitoad jne.
Kui kell lööb 1 päeval, siis
algab Kingu taluhoovi laval
üks tõeliselt uhke lastelaulude
kontsert, kus kaasalaulmisest,
räppimisest ja rokkimisest ei
pääse keegi. Selle aasta Jazzkaare jaoks spetsiaalselt loodud ülimenukas lastekontsert
“Nu jazz-hop” saab oma järje
Viimsi Valgete Ööde lastefestivalil. Kontserdil on ühte patta
pandud nii tuntud laste- ja rahvalaulud kui ka hiphop ja jazz.
Vägesid juhib Genka aka Henry Kõrvits, kes kaasab ülieksperimentaalses ettevõtmises
endaga ka kõik lapsed ja nende
vanemad. Sellest lihtsalt peab
osa saama ja ikka kogu perega!
Laval on Henry Kõrvits
(vokaal), Raul Sööt (saksofon),

Joel Remmel (klahvpillid),
Heikko Remmel (kontrabass),
Kaspar Kalluste (trummid).
23. juunil kell 18 algab Viimsi jaanituli, esinevad Singer
Vinger & Audru Jõelaevanduse Punt. Vabaõhumuuseumis peetakse 23. juunil jaanilaupäeva. Nagu rannarahvale
kombeks, tuuakse sel päeval
sahvrist välja värske kala, pannakse suitsu ja pruugitakse jaanipäevaks pruulitud märjukest.
Lusti ja mängu jätkub kogu perele ning mõistagi süüdatakse
maalilisel merekaldal ka suur
jaanituli. Külapeol esinevad
ja tantsitavad rahvast Singer
Vinger ja Audru Jõelaevanduse Punt. Väravad avatakse kell
18, jaanilõke süttib kell 20.30.
Palume riietuda ilmaoludele vastavalt, jalga soovitame
panna mugavad jalanõud. Kohapeal saab mekkida jaaniõhtule kohast joogi- ja söögipoolist.
Orienteeruvalt kell 01.30
palume jaanitulelistel suunduda sõnajalaõie otsingutele.
Lisainfo: www.facebook.
com/ValgeteOodeFestival,
www.piletilevi.ee.
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Rannarahva festival
10.–12. juulil

Festivali programm

Rannarahva festivalist on
saanud üks Viimsi esindusüritusi, mis toob viimsilasi merele ja traditsioonidele lähemale ning
tutvustab Viimsit laiemalt
kui kohta, kus hoitakse
au sees rannarahva kultuuri ja traditsioone.

Esimene päev, reede, on traditsiooniliselt tarkuste kogumise
päev. Ka sel aastal saavad lapsed osaleda randlaste kiirkursusel ja suurematel ajaloohuvilistel on võimalus osa saada
põnevatest jututubadest ning
mäluminutitest piiritsooni ja
Kirovi kalurikolhoosi teemadel.
Festivali teine päev, suur
laadapäev langes kalurite päevale ning kannab edasi kalurite
päeva kombeid ja traditsioone. Õhtu lõpetab meeleolukas
simman kalurite võistuvõtmise
ja saunakultuuri tutvustamisega, vabaõhumuuseumisse tulevad kokku Eestimaal liikuvad
saunad.
Juba viiendat aastat kuulub
festivali programmi Paatide
karneval Tallinna lahel. Tänavu toimub Paatide karneval
muusika-aastale mõeldes muusikarütmis. Karnevali lavastus

Hetk Paatide paraadilt.
Foto Priit Raud

ja teostus sünnib tihedas koostöös Jazzkaare festivaliga, lavastaja on Siim Aimla.
Karneval kulgeb sellisel marsruudil: Tallinna vanasadam – Pirita jahisadam – Viimsi vabaõhumuuseum. Muusikalisi tseremooniaid ja peatuspaiku sadamates täiendavad kontserdid
laevadel ja paatidel ning üllatused merel.
Vabaõhumuuseumis koguneb rahvas merelt tulijaid tervitama. Samal ajal toimub seal
suur vanakraamiturg Portselanilaat ning restoranide festival
Lendkala, mis toob kokku 10
piirkonna restorani.

10. juuli on tarkuste kogumise
päev. Väikese randlase kiirkursused. Selle festivalipäeva jooksul saavad lapsed osa traditsioonilistest rannaküla tegemistest: õngemeisterdamisest ja
kalapüügist, kalade tundmisest, rannarahva toidukultuurist, meeste ja naiste töödest,
rannalaste mängudest, aga ka
kaasaegsest veeohutusest ja hädasolija aitamisest.
Rannarahva muuseumis toimuvad jututoad ja mäluminutid piiritsooni ja Kirovi kalurikolhoosi teemadel.
11. juuli on Kalurite päev.
Kella 10–15 on suur rannarahva laat ja õpitoad. Kell 18
Kalurite päeva simman ja suur
randlaste saunaõhtu Viimsi vabaõhumuuseumis.
12. juuli – Rannarahva pidupäev. Kell 12–14.30 Paatide
karneval Tallinna lahel ja sadamates. Koostöös festivaliga
Jazzkaar.
Kell 10–16 Portselanilaat:
toidukultuurile pühendatud vanakraami- ja disainilaat Viimsi
vabaõhumuuseumis.
Kell 12–22 restoranide festival Lendkala Viimis vabaõhumuuseumis.

Rannarahva muuseum

Viimsi Suveteater esitleb: “Mereplekid”
Meri ei käitu seaduspäraselt. Tema tujudest,
tugevusest ja andidest sõltujad on samasugused. Rannarahvas on pidanud läbi aegade
elama koos merega ja võimalust mööda.
Kui kalapüük vahetati tulusama piirituseveo
vastu, siis oligi see lihtsalt üks neist võimalustest...
Ühe tujuka tormi järel kogunevad Märska pere lapsed ja taat rannale omasid ootama. Torm viskab kaldale pereisa piirituseplekid
ning ühe võõra, kellele jutustatakse mitu lugu...
Lood ajast, mil meri oli “plekiline“ ja kui minna
tuli ka siitsamast, Viimsi rannast.
Teateritüki “Mereplekid“ on kirjutanud Piret
Saul-Gorodilov. Lavastaja on Eva Kalbus, peaosades Ene Järvis ja Külli Reinumägi, mängib

teatritrupp KOKK ja Tallinna 32 KK teatrimeeskond. Etenduse muusika on Jarek Kasarilt.
“Mereplekkide“ esietendus on 3. augustil
kell 19 Viimsi vabaõhumuuseumis.
Etendused toimuvad: 3., 4., 6., 7., 8. augustil
kell 19 Viimsi vabaõhumuuseumis ja 14., 15.,
21., 22., 29. augustil kell 19 Prangli sadamas
kultuurikuuris Noor kaardivägi.
Piletid Viimsi vabaõhumuuseumi etendustele on müügil Piletilevis ja kui kohti on, siis ka
kohapeal.
Prangli saarel toimuvatele etendustele tuleb
piletid broneerida www.pranglireisid.ee.
Pileti hind 15 €, kuni 6-aastased lapsed (k.a.)
pääsevad vaatama tasuta.

VT
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Nargenfestival –
mereriigi suurim
suvepidu aastast 2006

Estonian Voices. Foto Kaupo Kikkas

Nargenfestival toimub
juba 10. korda. Festival,
mille Viimsi valla aukodaniku Tõnu Kaljuste
ellu kutsus, on pikim ja
mitmekesiseim suvine
kultuurifestival Eestis.
Nargenfestivali eristavad teistest suvefestivalidest kontsertpaigad – saared ja mereäärsed
paigad –, mis on valitud just
seetõttu, et külastajad saaksid
kontserdile tulla ka mööda
merd.
Lisaks erilistele kohtadele
pakub festival kultuuriliselt väga mitmekülgset kava – rahvamuusikast klassika maailmatippudeni. Nargenfestivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste võitis
2014. aastal Grammy Arvo Pärdi “Adama itku” parima kooriesituse eest.
Nargenfestival avab oma
kümnenda suvehooaja kontserdiga Estonia kontserdimajas,
avakontsert viib kuulajad looduse ja armastuse teemaderingi
kogu selle mitmekesisuses ja
läbi kolme sajandi muusika.
Avakontserdile järgnevad
kontserdid Haapsalu toomkirikus Kreegi päevadel, ent oluline
osa Nargenfestivali sündmustest toimub ühel Viimsi valla
saarel, nimelt Naissaare Lõuna
külas Omari küünis (N59°54’
E24°53’). Septembris võtavad
festivali kokku Pärdi päevad.
Arvo Pärdi 80. sünnipäeva
aastal on Nargenfestivali Pärdi
päevade kava fookuses ECM-i
uue seeria plaadid. Kontsertidel, mis toimuvad 2. kuni 26.
septembrini, saab kuulda muusikat kõigilt ECM-i välja antud
Pärdi autoriplaatidelt ning ettekandele tulevad ka teosed alles kavandatavalt salvestiselt.
Juubeliaasta puhul laienevad
Pärdi päevad ka Tartusse, Paidesse ja Rakverre ning esimest
korda isegi lõunanaabrite juur-

de Riiga. Lisainfot Nargenfestivali Pärdi päevade kava kohta
leiate: www.nargenfestival.ee.

Nargenfestival Naissaarel

Eelmisel aastal alustas Nargenfestival koostööd Ööülikooliga, et mõtiskleda ühiskonna
oluliste ja huvitavate teemade
üle. Sel aastal saab pärast jaanipäeva kahel päeval Naissaarel osa oma ala vaieldamatute
asjatundjate arutlustest.
26. juunil peab Omari küüni kolinud Ööülikoolis omamise teemal loengu biosemiootik
Kalevi Kull. Seda täiendades
astub üles omanäoline vokaalansambel Estonian Voices, kelle debüütalbum “Ole hea” võitis jaanuaris Eesti muusikaauhinna džässialbumi kategoorias.
Estonian Voices esineb koosseisus Kadri Voorand, Mikk Dede,
Arno Tamm, Mirjam Dede,
Maria Väli, Aare Külama.
27. juuni Ööülikoolis on
Omari küünis kaks kõnelejat.
Japanoloog Alari Allik räägib
mugavast elust ja ebamugavatest otsustest, kirjanik Maarja Kangro teemaks on “Oma
jama”. Loenguid täiendab ansamblite Kadri Voorand Trio ja
Avarus Ensemble originaallooming. Kadri Voorand Trio esineb koosseisus Kadri Voorand,
Taavo Remmel, Virgo Sillamaa. Avarus Ensemble esineb
koosseisus Tarmo Johannes,
Meelis Vind, Kadri Voorand,
Virgo Sillamaa, Kirke Karja,
Aleksandra Kremenetski, Egert
Leinsaar, Villu Vihermäe, Mingo Rajandi ja Haar Tammik.

3., 4., 9., 10., 11., 16., 17.,
18. ja 24. juulil esitlevad Nargen Opera ja Kinoteater Omari
küünis muusikalist komöödiat
“Tüdrukud ei nuta ehk Katharina lähetamine”. Laval on Piret Krumm, Katariina Tamm ja
Nargen Opera instrumentaalansambel. Lavatagused jõud on
Paavo Piik, Paul Piik, Rasmus
Puur, Jarek Kasar.
Eelmisel aastal tutvustasid
Piret Krumm ja Katariina Tamm
kurba suhetealast rahvussporti “Võidab see, kellel on kõige
hullem mees”. Sel aastal liiguvad nad, nagu paljud teised, tööotsingul põhja poole. Täpsemalt
jõuavad nad Naissaarele, kus
kohtuvad ootamatult Nargen
Opera instrumentaalansambliga. Katariinale meeldib muusika väga ja Piret oskab natuke
laulda ka... “Tüdrukud ei nuta”
on Kinoteatri algupärane klassikaline muusikaline komöödia,
mida mängitakse vaid sel suvel
Naissaarel. Pühendatud kõigile,
kes tahaksid pidevalt olla kusagil mujal. Enese eest põgenemine ei ole kunagi olnud nii lihtne!
25. juulil on Omari küüni
juures Hellerella aias Ultima
Thule kontsert. Hellerella aias
sai eelmisel aastal alus pandud
vabaõhu rokk-kontsertide traditsioonile. Väärikaks jätkuks
mullu esinenud Singer Vingerile on Eesti ühe mõjukama
rokkbändi Ultima Thule ja selle solisti Riho Sibula kontsert.
Väljasõit Lennusadamast
kell 17, tagasisõiduks väljub
laev Naissaarelt kell 22.30. Lisainfo www.nargenfestival.ee.
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Udo, jääräimed ja piirikad
Viimsi vabaõhumuuseum
puhkab õndsas varahommikuses rahus, meri loksub tasa. Rannas seisavad
kastid värskelt püütud
hõbedaselt helkiva kalaga nagu muiste. Udo
Remmelgas valmistub
minema püügilt müügile.

Tere Udo! Kas sul on iga päev
võrgud sees ja mis kala sa
püüad?
Meres on mul mõrrad, mitte võrgud! Peamiselt püüan praegu räime. Kilu ranna äärde ei
tule, räim aga otsib sooja, talle
sobib hästi 15-kraadine vesi.
Praegu on pealegi veel jääräime kudeaeg. Palju tuleb mõrda
ümarmudilat. Suvel püüan peamiselt angerjat ja lesta.
Kas jääräim on mingi eriline räimesort?
Jah, räimel on ju palju sorte. Jääräim on suur räim ja neid
leidub näiteks Pärnu lahes. Praegu on neid ka meil siin. Jääräimed on tavaliselt suured ja
paksud, kuid tänavu on räim
väga lahja.
Kas meres peale räime
muud kala ka on?
Naissaare juures on lesta,
siin ei ole. Uusküla all püüti
varem lõhet ja siiga, nüüd on
Muuga sadam kalaveed ära
rikkunud. Linnalaht on vääriskalast juba viis aastat tühi.
Üheks põhjuseks on arvatavasti lainetus, kuid kindlasti on
suur süüdlane ka ümarmudil.
Mida sa mudilast arvad?
Eks ta on üks kole kala, tuli
Kaspiast ja Mustast merest, kus
ümarmudil kasvab kuni 2 kg
raskuseks. Meil on nähtud 26
cm pikkust mudilat. Ta kasvab
kiiresti ja tal on palju marja, nii
ongi meil siin juba viie aastaga
kõik kohad mudilat täis. Neid
on ahvenavõrgud nii täis, et
muu kala ei mahu sisse. Ümarmudila lemmiktoit on lesta- ja
räimemari ning seda ta praegu
ootabki.
Liha on mudilal päris hea
ja pehme, ta on valge lihaga

Udo Remmelgas hommikuse saagiga. Foto Rannarahva muuseum

kala. Teda on ka kerge puhastada – paku peal saab pea,
sisikonna ja ees oleva jämeda
kondi ära lüüa. Suuremat kala
on kerge fileerida. Mudilat saab
hästi röstida, praadida, kalasupp on ka väga maitsev.
Räägitakse, et kala on vähe, kas see sulle muret ka teeb?
Meres kala on, kuid väikepüügil ei ole turustamisvõimalust. Varem võisin püütud kala
poodi viia, nüüd ma oma väikese kogusega seda enam teha
ei saa. Igal hommikul tuleb
merest praegu värske kala, inimesed soovivad osta värsket
kala, aga sellist head igapäevast realiseerimiskohta pole.

Õnneks on Rannarahva muuseum kalamüügiga nõus ja igal
nädalavahetusel saan taluturul
hommikul püütud kala müüa.
Kas kavatsed siin terve
suve kala püüda?
Ei, püügiaeg saab varsti läbi, lõpetan jaanipäeva paiku või
siis, kui limiit täis saab. Osa firmasid teevad ju kastipüüki ja
täidavad kvoodid ära.
Kas oled eluaeg kalamees
olnud?
Eluaeg. Olen 82-aastane.
Kasvasin üles Kakumäel vanaema talus ja mu elulugu sarnaneb paljude teiste rannapoiste
omale. Isa oli kalur, ta arreteeriti, kui olin 10-aastane. Järg-

Igal laupäeval ja pühapäeval müüb Udo kala
Viimsi vabaõhumuuseumi
taluturul. Räimepüügiaega
on jäänud vaid mõned
nädalad – kalasõbrad,
kiirustage!

nesid Pagari tänav, Patarei vangla, raudteejaam ja Venemaa.
Vanem vend võeti Saksa sõjaväkke. Ta hüppas Paldiskis ära,
varjas end paar nädalat ja ilmus siis koju. Sealt võeti ta aga
Vene väkke ja saadeti tööpataljoni. Ta suri, nagu isagi, 1947.
aastal. Ema jäi väikeste lastega

üksinda, mina sain kiiresti perele suureks abiliseks.
Mind suunati pärast kooli
1949. aastal tööle Balti Laevaremonditehasesse. See oli sõjatehas, tolleaegse nimega Zavod nr 890. 1955. aastal läksin
kaluriks. Kakumäe Kalur oli
väike kolhoos, vanad kalurid
püüdsid kõik oma mõrdadega
ja ega nad uusi mehi juurde ei
tahtnud. Kastipüügil oli aga
vaja noorte meeste jõudu ja
seal ma tööd saingi.
Olen lugenud, et kastmõrdadega püüti 1950. aastatel
meri kalast tühjaks.
Päris nii see ei olnud. Nõukogude Liit sai sakslastelt reparatsioonina SDB laevad. Laevadega tragiti kaldaääred segamini ja kala ei saanud enam
kuskil kudeda. See põhjustaski
saakide vähenemise. Siis lõpetati kastipüük ära ja 1960ndate
aastate alguses hakati väikeste
paatidega traalima. Mind saadeti kooli, sain väikelaevajuhi
diplomi ja töötasin järgmised
35 aastat väiketraali juhi ja lülivanemana. Kogu aeg on olnud mul ka oma paat, millega
sain teha väikepüüki.
1962. aastast oli Kakumäel
Kirovi osakond. Kõigepealt ehitati meile suitsutsehh. See oli nagu reegel, et Kirov asutas igal
pool esimeseks suitsutsehhi.
Mina olin tegelikult vihane, et Kiroviga kokku mindi
ja selleks oli ka põhjust. Kakumäe kalurikülas saadi peamine
sissetulek põllumajandusest, kalapüük oli teisejärguline. Turustuskohaks oli endine Kadaka küla. Ka meie perel oli 0,6 ha
maad ja seal kasvas kõiksugu
köögivilja, põhiline sissetulek
tuli põllult. Meil olid loomad.
Tegime ise heina. Oskar Kuuli tulekuga kolhoosi esimeheks kadus põllumajandus ära
ja meie sissetulek oli nullis.
Kord peeti Kakumäe rahvamajas pidu ja ka Oskar Kuul
oli peol. Seal meelitas ta mu
oma laeva peale – et mis sa siin
puupaadiga sõidad, tule üle.

Kirovi laevad seisid siis,
enne Miiduranna sadama ehitamist, Vana-Kalasadamas, mõned olid ka Rohuneemes. Algul oli neli SDB laeva, 1964.
aastal oli vist kaheksa laeva.
Kuul ostis lisaks Leningradi alt
sõjalaevu. Kirovis oli 54 meeskonda, kuus meest oli paadis.
Tegin Rohuneeme osakonnas
traalgrupi. Töötasin veidi aega
ka Esmari ajal.
Kas sul piirivalvega ka
kokkupuutumist oli?
Nad kontrollisid tulekul ja
minekul sadamas laevu, selle
kohta öeldi sudovoi rol. Kontrolliti inimeste nimesid ja passiandmeid. Kui kirjas oli, et
paadis on kolm meest, siis nii
pidi ka olema. Lülivanem läks
igal hommikul kuue passiga
nende juurde. Tuli teatada ka
tagasituleku kellaaeg, kuid see
pandi alati hiliseks – kirjutasime igaks juhuks rohkem. Laevadel oli mereloleku aeg piiramatu, traalil oli see 2 päeva.
Vahel pidi merelemineku luba
ootama mitu tundi, luba saadi
telefoni teel või tuli ohvitser
ise kohale.
Ohvitserid olid kõik viinaga ära joodetud. Kui ohvitser
oli ära joodetud, läksid kõik
asjad alati libedamalt. Putši
ajal organiseeris piirivalve Aegnale vanglat. Nad olid saanud
palju käeraudu, oli plaan, et
vastuhakkajad saadetakse Aegnale. Kuid möödus vaid kaks
päeva ja majoril võeti pagunid
maha. Mees hakkas hoopis kala püüdma. Kuid siis kutsuti ta
Pihkvasse piirivalveülemaks.
Nüüd on ajad muutunud,
aga sul on ikka mõrrad meres. Kaluriamet vist meeldib
sulle?
Ega ilma meeldimata sellist tööd ei tee!
Kas sul on mõni suur soov,
mida sa kuldkalakeselt küsiksid?
Et saaksin kala siitsamast
paadist ära müüa!

nii ägedad kui ka ohutud? Mis
nöörid need kõik päästevestide küljes on? Kas täis kõhuga
tasub suplema minna ja mis
numbrile häda korral helistada? Need ja paljud muud olulised küsimused saavad vastuse
Suveks valmis programmis.
Mereäärses Viimsi vabaõhumuuseumis arutleme, jagame
kogemusi ja õpime tegutsedes,
kuidas veekogu ääres ja peal
peab käituma.
Kestus: 45 minutit. Hind: 4
eurot/inimene, lisandub piknikuala rendihind 60 eurot/tund.
Hinnad sisaldavad organiseeritud tegevust ning muuseumi
sissepääsu.

on ammustest aegadest viinud
inimesi kaugetesse paikadesse
Vaiksest ookeanist Atlandini,
Tansaaniast polaarjooneni ja
Kingu talust Rannarahva muuseumini. Asume üheskoos kuulsate maadeavastajate jälgedesse ning muuseumist lahkumata
teeme maailmale ringi peale.
Seigeldes avastame, mida tähendab olla maadeavastaja ja
milleta jääksid uued avastused
olemata.
Kestus: 45 minutit. Hind: 4
eurot/laps, lisandub ruumirent
100 eurot/tund. Hinnad sisaldavad organiseeritud tegevust
ning muuseumi sissepääsu.
Info ja broneerimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee, tel 5184 998.

Külvi Kuusk

Rannarahva muuseum

Piknikuprogrammid ja lõpupeod
Piknikupidamiseks pole
paremat paika kui Viimsi
vabaõhumuuseum, kus
lisaks päikese käes peesitamisele on koos vahva
randlaste maastikumängu
mängida. Rannarahva
muuseumi hubases miljöös põimub kultuuririkas
õhkkond mõnusa olemisega. Igav ei hakka ei
suurtel ega väikestel!
Kooli ja lasteaia lõpupidudeks
ja niisama mõnusateks pereüritusteks pakume mõnusaid
piknikuprogramme koos seiklusrikaste mängudega.
Tulge pidage oma lasteaiavõi kooliaasta lõpupidu hubases Rannarahva muuseumis
või päikselises Viimsi vabaõhumuuseumis!

Hetk piknikuprogrammist Rannarahva muuseumis. Foto Kertu
Vahemets

Viimsi vabaõhumuuseumis

Randlase maastikumäng. Maastikumängus kehastume randlas-

teks, kes on üheaegselt nii vaprad kaptenid kui ka osavad kalamehed. Iga nüüdane nagamann saab selga tõmmata ka-

luririided ning lennutada kalurikummiku kas või naabertaluni ja lahendada salapärast
morsekoodi. Mis see nüüdane
nagamann tähendab? Ka selle
saab teada! Kummalised lõhnad Kingu talu sahvris, õnnetoovad märgid kalavõrgus on
vaid killukesed põnevast maastikumängust. Kestus: 30 minutit. Hind: 3 eurot/inimene, lisandub piknikuala rendihind 60 eurot/tund. Hinnad sisaldavad organiseeritud tegevust ning muuseumi sissepääsu.
Suveks valmis. Lõbus veeohutuse kursus! Kui soe päike
pilve tagant juba piiluma hakkab, siis on täpselt õige aeg
üle korrata suvine veeohutus,
et rannas päikse käes peesitamine veel mõnusamaks muuta.
Kuidas vettehüpped oleksid

Rannarahva muuseumis

Maadeavastajad. Seljakotid selga ja asume teele! Uudishimu

Rannarahva muuseum
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Viimsi Kooli direktori
pidulik vastuvõtt

Reisides on vaja
Euroopa ravikindlustuskaarti

Kolmapäeval, 27. mail
oli Eesti Sõjamuuseumis
Viimsi Kooli direktori
pidulik vastuvõtt aasta
tegija 2015 laureaatidele
ja nende peredele.

Aasta tegija laureaadi aunimetusega tunnustatakse õppeaasta lõpus neid õpilasi, kes näitasid õpilasvõistlustel kõige silmapaistvamaid tulemusi. Tänuõhtul jagati välja ka neli meenet kategoorias aasta tegu 2015.
Aasta tegija 2015 aunimetuse said Fredi-Andreas Tendal
(2d), Nataly Järvik (3c), Erik
Kristofer Mõtsmees (3c), Konrad Aleksander Sepp (3c), Elisabet Jääger (4a), Anne Magdalene Helles Borgen (4d), Märt
Rikken (4d), Rihard Viherpuu
(5d), Emili Kelle (6a), Kathleen
Loss (6b), Marten Mätlik (6b),
Karoliina Konno (6g), Kaur Reidma (6g), Viktoria Jefimova (7a),
Merilin Radvilavičius (7a), Tobias Tikenberg (7a), Marianne
Liisa Ojang (8d), Karl Joonas
Alamaa (8e), Kertu Saul (8e),
Marelle-Merita Seren (8e), Janar Velleste (8e), Heleriin Lass
(8f), Tanel Reigo (9a), Mikael
Ristmets (9a), Christin Liis
Krass (9b), Jessica Agneta Kari

Euroopa ravikindlustuskaardi puudumise tõttu
tuli enam kui 400 inimesel möödunud aastal
Euroopa Liidus reisides oma raviarve ise tasuda,
muidu oleks tasumise kohustuse saanud üle
võtta haigekassa.

Tänavused tegijad ühispildil. Foto Siim Vaikna

(9c), Stenver Pärn (9c), Armin
Evert Lelle (9d), Ott Salla (9d),
Paul Silm (9d), Sten-Jan Sarv
(9e), Hans-Joosep Hanson
(10ml), Laura Liisa Katariina
Jürgenson (10ml), Ann-Katriin
Kelder (10ml), Wiljar Lobjakas
(10ml), Markus Maasing (10
ml), Mark Oskar Laur (11b),
Kristjan Süvaorg (11b), Me-

rit Lauri (12a), Kermo Aruoja
(12b), Henry Härm (12b), Karl
Koost (12b), Kiur Olaf Sild
(12b), Triin Trempi (12b).
2015. aasta teo tiitliga tunnustati näitetruppi Eksperiment
ja selle juhendajat Külli Tähte,
Viimsi Kooliteatri “Helisev muusika” projekti ja lavastaja Külli
Talmarit, III kooliastme pro-

jekti TreasureBooks, mille projektijuht oli Maarja Urb, ja VI
klasside mitmevõistluse korraldusmeeskonda.
Suur tänu kõikidele õpilastele ja nende juhendajatele,
kes on esindanud Viimsi Kooli
õpilasvõistlustel!

Viimsi Kool

Patarei kindlus – Eesti mere- ja
militaarajaloo lihvimata pärl

Teatavasti on see stiilne klassitsistlik kaitserajatis hoolimata pikka aega vanglana kasutamisest ning viimastel aastakümnetel praktiliselt tühjana
seismisest põhiosas säilinud. Tegu on ka Euroopa mastaabis
väga võimsa ehitisega. Lisaks
on Patareil ajaloo käigus tekkinud tugev sümboolne tähendus
nii kommunismi kui ka natsismi ohvrite mälestamisel.
Eesti Sõjamuuseum korraldas 28. mail mõttetalgud teemal “Eilne ja homne Patarei”,
et arutada Patarei merekindluse tuleviku üle.
Praegu on Patarei kindlus tegelikult suhteliselt õnnetus seisus. Jah, see sobib suveperioodil
šokiturismiobjektiks nendele,
kes tahavad saada aimu nõukogude aja vanglaelu õudustest.
Kuid selliseid vangalamuuseume leidub üle kogu endise Nõukogude Liidu territooriumi ning
mõneski neis on võimalik suhteliselt autentselt kogeda toonaste
vangivalvurite hoiakuid.
Patarei tähendus ja potentsiaal on hoopiski sügavamal
ajaloos. Selle kindluse rajas Vene keisririik teatavasti geopo-

Meelespea
vikuid ja restorane ning teisi
vaba aja veetmise kohti või kultuuriasutusi.

Eesti sõjaajaloohuviliste
seas on pikalt küpsenud
mõte kujundada Tallinna
Patarei merekindlusest
võimas muuseumikompleks.

Kalamajast kujuneb
muuseumide linnaosa

Kui sõjamuuseum peaks kunagi Patarei kindlusesse kolima, siis
Viimsi mõis on kindlalt kõige õigem koht kindral Johan Laidoneriga
seotud ekspositsiooni jaoks. Foto Siim Vaikna

liitilistel põhjustel. Nikolai I
plaan oli, et koos Suomenlinna
merekindlusega lahe vastaskaldal oleks võimalik Patarei lisandumisega kontrollida sissepääsu Soome lahele. Ajaloo
irooniana selgus pärast Patarei valmimist 1840. aastal, et
muutunud sõjapidamise strateegia tõttu polegi sellist kindlust enam vaja... Nii saigi sellest esmalt halvasti köetav kasarmu ning hiljem inimvaenulik vangla.
Vaagides täna Patarei tulevikku, et tohiks enam teha
tsaariarmee kindralite vigu, kes
valmistusid juba möödunud sõ-

dadeks. Meie tänane vaade Patarei arendamisel peaks ulatuma vähemalt poolsada aastat
ette. Sestap ei ole mõistlik hetke rahanduslike võimaluste
piiratuse tõttu loobuda ambitsioonist teha Tallinna võimas
muuseumite linnaosa. Näiteks
võiks koondada Patareisse nii
tänase Eesti Sõjamuuseumi kui
ka Okupatsioonide Muuseumi
eksponaadid. Nõnda kujuneks
koos naabruses oleva Meremuuseumi Lennusadamaga Tallinna Kalamaja piirkonnas väga muljetavaldav muuseumide
linnaosa. Lisaks mahuks Patarei hoonetekompleksi koh-

Möödunud aastal esitas haigekassale raviarvete tagasimakse taotluse rohkem kui 400 inimest, kel oli Euroopa Liidus
reisimisel vaja läinud arstiabi, kuid neil ei olnud Euroopa
ravikindlustuskaarti ja neil tuli arstiabi eest kohapeal ise tasuda. Sellisel puhul on küll võimalik koju naastes haigekassale esitada tagasimaksetaotlus, kuid kahtlemata võib ootamatu suur väljaminek rikkuda puhkusereisi. Kokku maksis
haigekassa inimestele avalduste alusel tagasi 46 000 eurot.
Veerand taotluse esitanud inimestest vajas arstiabi Soomes.
Terviserikke ravimine võib välisriigis osutuda väga
kulukaks. Seetõttu ongi oluline reisile kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis säästab liigsetest kuludest
ning ebameeldivast asjaajamisest. Ravikindlustuskaardi
esitamisel saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed ajutiselt teises liikmesriigis viibimise ajal vajaminevat
arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega.
Vajaminevaks arstiabiks loetakse EL teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu,
infarkt, õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus, nt luumurd
jne. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta: maksta
tuleb siiski patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jmt) asukohamaa hindades.
Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult
riiklikku süsteemi kuuluvates raviasutustes. Üldjuhul tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest reisikindlustus, mistõttu soovitab haigekassa alati enne reisi ka erakindlustuse
vormistada.

Tekkiv sünergia tooks täiendavat turistidevoogu, tõmbaks ligi büroode ja korterite rajajaid,
tekitaks muuseumite vahel hea
logistilise koostööahela jmt.
Euroopa Liidu programmi
“Euroopa mäletab” raames on
tehtud esimesed sammud väärtustamaks Patarei ajalugu: valmib asjakohane dokumentaalfilm, mõttetalguil kogunenud
ideid täiendab sügisel temaatiline konverents.
Viimsilaste jaoks on kindlasti oluline küsimus, mis saab
kindral Laidonerile kuulunud
Viimsi mõisast, kui kunagi peaks
sõjamuuseumi põhiekspositsioon kolima siit üle Tallinna
lahe. Mõisahäärber on eeskujulikult restaureeritud ja kindlasti jääb mõis funktsioneerima mälu- ja kultuuriasutusena.
Kindral Laidoneriga seotud ekspositsiooni jaoks on see kahtlemata kõige õigem koht. Ka
Eesti Meremuuseumi Paks Margareta elab oma elu peale Lennusadama valmimist väärikalt
edasi. Sõjamuuseum tahab Viimsi mõisas pakkuda kvaliteetset
ja atraktiivset muuseumielamust.

Hellar Lill

Eesti Sõjamuuseum

Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel
portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab tellida oma kodusele
aadressile ja see on tasuta.
• Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui
ravikindlustus on lõppenud. Ravikindlustus ei võrdu kodakondsusega. Kui ravikindlustus ei kehti, kuid kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse
seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda patsiendilt
tekitatud kahju hüvitamist.
• Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda
saab kasutada vaid koos isikut tõendava dokumendiga.
• Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav
teha reisikindlustus.
• Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja
omaosalustasud, sõidukulud jms.
• Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372
6696 630. Infot ravivõimaluste kohta välismaal ning taotlusvormid leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.
• Välismaal viibides saab meditsiinilist nõu küsida ööpäevaringselt perearsti nõuandeliinilt, helistades numbrile
+372 6346 630.

Katrin Romanenkov
Eesti Haigekassa avalike suhete juht

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordikalender 5. juuni – 12. august
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Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

5.06

19.30

Black Rose Pubi (Viimsi SPA)

Black Rose Pubi suveterrassi avapidu. Katusekontsert: Margus Vaher. DJ Widenski. Südaööl terrassil romantiline tuleshow – Roxanne. Sissepääs tasuta!

www.spatallinn.ee

6.06

10.00

Viimsi poolsaar

V Viimsi Rattaretk 2015

www.viimsivald.ee

6.06

Prangli saar

Suvehooaja avamine. Prangli jooks – 5 km

www.pranglireisid.ee

06.06

Tallinna Botaanikaaed

Suvehooaja avamine

www.tallinnbotanicgarden.org

7.06-16.08 (iga L ja P)

12.00–15.00

Tallinna Teletorni õu

ETI suveprogramm. Teletorni maskott Eti mängib ja meisterdab koos lastega, batuudid jpm

www.teletorn.ee

7.06

11.00–13.00

Lasteaia Väike Päike õu
Viimsis, Kraavi tee 2

Pärnamäe küla lastepäev

ww.viimsivald.ee

11.06

21.00

Tallinna Teletorni 21. korruse vaateplatvorm

Robert Jürjendal, Liis Viira/ Tallinna Kitarrifestival

www.teletorn.ee

13.06

11.00

RMK Tädu loodusõpperada

Metsalille matk. Põhjamaadest alguse saanud traditsioonist inspireeritud juhendatud loodusretk Tädu metsas märkamaks metsalilli

http://www.loodusegakoos.ee

13.06

21.00

Black Rose Pubi (Viimsi SPA)

Black Rose Pubi terrassi katusel akustiline kontsert: Uku Suviste. Sissepääs tasuta!

http://www.spatallinn.ee

15.–19.06

10.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Loov- ja filmikunsti suvelaager. Poisid ja tüdrukud 7–12 a

www.huvikeskus.ee

15.–19.06

11.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Suvelaager “Ilusad ja targad”. 10–16 a tüdrukutele

www.huvikeskus.ee

16.06

14.00

Viimsi Skatepark

Tõukerataste võistluspäev

www.huvikeskus.ee

17.06

19.00

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Kontsert: Valguse palsam/Balm of light – Robert Jürjendal. Pilet 5 €

www.eelk.ee/viimsi/

18.06

20.00

Viimsi vabaõhumuuseum

Valgete Ööde Festival. Akustiline kontsert: Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Pilet 12/13/15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

18.06

21.00

Tallinna Teletorni 21. korruse vaateplatvorm

Teletorni Jazz / Heli-Mari Arder “1001 ööd ja armastuslaulud”

www.teletorn.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Valgete Ööde Festival. Akustiline kontsert: Stig Rästa ja Elina Born. Pilet 12/13/15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

11.00

Prangli saar, Prangli saarte muuseum

Muuseumi sünnipäev. Esineb kapell Ida-Virumaalt. Roopilli õpituba

www.prangli.ee

19.06
19.06
20.06

20.00

Viimsi vabaõhumuuseum

Valgete Ööde Festival. Akustiline kontsert: Jarek Kasar ja Tõnis Mägi. Pilet 12/13/15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

21.06

12.00

Viimsi vabaõhumuuseum

Valgete Ööde Festival. Lastefestival: Genka ja bänd. Pilet 5/7/10 €

www.rannarahvamuuseum.ee

21.06

18.00

Tammneeme külaplats

Jaanimöll

www.viimsivald.ee

22.06

19.00

Lubja külaplats

Jaanituli

www.viimsivald.ee

23.06

18.00

Viimsi vabaõhumuuseum

Valgete Ööde Festival. Jaaniõhtu – Singer Vinger, Audru Jõelaevanduse punt. Pilet 8/10/13 €

www.rannarahvamuuseum.ee

23.06

22.00

Prangli saar, Ülesaare lõkkeplats

Jaanipäev. Rain Poolen bänd

www.huvikeskus.ee

25.06

17.00

Viimsi Skatepark

BMX võistluspäev

www.huvikeskus.ee

26.06.

18.30
16.00
23.00

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Ööülikool ja Estonian Voices. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

27.06

16.30
14.00
22.30

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Ööülikool ja Kadri Voorand Trio ja Avarus. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

27.06.

????

Prangli saar

Prangli puulaevade regatt sadamas. Pidu Ülesaare laululaval. Ansambel Konterbant

www.pranglireisid.ee

29.06–3.07

10.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Hea Tuju Laager. 7–11 a tüdrukutele

www.huvikeskus.ee

JUULI
1.–3.07

12.00–17.00

1.–18.07

Haabneeme rand

Vabaõhu Noortekeskus

www.huvikeskus.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Etendus “Saabastega kass”

www.rannarahvamuuseum.ee

3.07

21.00

Black Rose Pubi (Viimsi SPA)

Black Rose Pubi terrassi katusel akustiline kontsert: Koit Toome. Sissepääs tasuta!

www.spatallinn.ee/sook-ja-jook

3., 4., 9., 10., 11., 16.,
17., 18., 24.07

19.30
17.00
22.30

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: muusikaline komöödia
“Tüdrukud ei nuta ehk Katharina lähetamine”. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

4.07

11.00–15.00

RMK Meremõisa telkimisala

Suvi maalides. RMK Viimsi looduskeskus kutsub avastama Tallinna ümbrust. Kutsume looduse- ja kunstisõpru maalima suvevaateid Meremõisa
rannas. Maalimise kõrvalt saab osaleda juhendatud retkedel

www.loodusegakoos.ee

4.07

22.00

Prangli saar, sadamakuur Noor
Kaardivägi

Pidu. Ansambel The Tuberkuloited. Riietusstiil: Lilleke rohus. Pilet 12 €

www.pranglireisid.ee

9.–11.07

11.00–19.00

Tallinna Teletorni õu ja 22. korruse serv

Teletorni 35. sünnipäev. Base Boogie 2015 (langevarjuhüpped, laste atraktsioonid ja batuudid

www.teletorn.ee

11.07

21.00

Black Rose Pubi (Viimsi SPA)

Black Rose Pubi terrassi katusel akustiline kontsert: Taavi Peterson ja Tajo Kadajas. Sissepääs tasuta!

www.spatallinn.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Rannarahva Festival. Laadapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

11.07
11.07

22.00

12.07

Prangli saar, Prangli rahvamaja

Traditsiooniline kaluritepäev. Pidu. Ansambel Justament Pilet 10/12 €

www.huvikeskus.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Rannarahva Festival. Paatide paraaad

www.rannarahvamuuseum.ee

17.07

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Kõrsikud. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

17.07

21.00

Black Rose Pubi (Viimsi SPA)

Black Rose Pubi terrassi katusel akustiline kontsert: Kristjan Kasearu. Sissepääs tasuta.

http://www.spatallinn.ee

18.07

22.00

Prangli saar, sadamakuur
Noor Kaardivägi

Kesksuve süldipidu. Ansambel Nõel Võrust. Pilet 10 €

www.pranglireisid.ee

19.07

12.00–20.00

Harmoonikum, Pargi tee 8, Viimsi

Avatud talude päev. Harmoonikumi taluõuekohvik

www.harmoonikum.ee

19.07

20.00

18.–19.07

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Tanel Padar ja Tarvo Valm. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

Tallinna Botaanikaaed

Roosipäevad

www.tallinnbotanicgarden.org

21.07

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Ott Lepland ja Kristjan Kaasik. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

22.07

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Curly Strings. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

24.07

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Triin Niitoja & John4. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

24.–26.07

Tallinna Botaanikaaed

Näitus “Söödavad ja ravivad õied”

www.tallinnbotanicgarden.org

24.–25.07

Rannarahva muuseumi hoov

Piip ja Tuut püstijalakomöödia “Elu õied”, kogupereetendus

www.rannarahvamuuseum.ee

Naissaar, Hellerella publikuaed
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Ulthima Thule Live. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

25.07

19.30
17.00
22.30

25.07

22.00

Prangli saar, Prangli rahvamaja

Suvine tantsupidu. Toomas ja Tauri Anni. Pilet 10/12 €

www.huvikeskus.ee

25.07

12.00

Pirita Vaba Aja Keskus

Kloostriturniiri mälumäng

www.piritavak.ee/malumang

26.07

11.00

26.–27.07

Pirita kloostri varemed

Kloostripäev ja laat

www.piritavak.ee/laat

Rannarahva muuseumi hoov

Vana Baskini Teater “Me ootame Sind pikkisilmi”

www.rannarahvamuuseum.ee

26.07

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Annely Peebo ja Jassi Zahharov. Piletid Piletilevis

www.tallinn.ee/pirita

27.–31.07

12.00–17.00

Haabneeme rand

Vabaõhu Noortekeskus

www.huvikeskus.ee

AUGUST
1.08

22.00

Prangli saar, Prangli rahvamaja

Suvine tantsupidu. Ansambel Miraaž. Pilet 10/12 €

www.huvikeskus.ee

3.–7.08

10.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Elulahe kunsti- ja loovuslaager. Poisid ja tüdrukud 7–12 a

www.huvikeskus.ee

3.–7.08

10.00–16.00

3.–8.08
5.08

17.00

5.08
7.–8.08

R
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Viimsi Huvikeskus

Inglise keele suvelaager. 6–10 a lastele

www.huvikeskus.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi Suveteater 2015. Lood piirituse vedamisest “Mereplekid”. Peaosades Ene Järvis ja Külli Reinumägi. Muusika autor Chalice. Pilet 15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

Viimsi Skatepark

Rula võistluspäev

www.huvikeskus.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Kontsert: Vallatud vestid

www.rannarahvamuuseum.ee

Prangli saar
Prangli rahvamaja

Prangli spordipäevad
Pidu. Ansambel 2Quick Start

www.huvikeskus.ee

7.08

19.00

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – Loomine

www.birgitta.ee

8.08

19.00

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – Šeherezade, Polovetside tantsud

www.birgitta.ee

8.08

21.00

Black Rose Pubi (Viimsi SPA)

Black Rose Pubi terrassi katusel akustiline kontsert: Daniel Levi. Sissepääs tasuta!

www.spatallinn.ee

9.08

19.00

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – Orkestriproov

www.birgitta.ee/

10.–14.08

10.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Hea Tuju Laager. 7–11 a tüdrukutele

www.huvikeskus.ee

12.08

13.00

Viimsi Mõisapargi palliplatsid

Rahvusvaheline noortepäev: Jalgpallimatš Noored vs Vallavalitsus ja vabaõhukontsert

www.huvikeskus.ee
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Viimsi valla kultuurikalender
5.–28. juuni
Kuni 30. juuni
Näitus “Eduard Vilde 150“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 27. juuni
Mare Vindi ja Andres Toltsi
näitus “Ajalik ja ajatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus ja Rohuneeme
kabelis
Kuni 30. juuni
Näitus “Naudingute aeg –
valik kokaraamatuid“
Kuni 14. august
IV suvine võistulugemine
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi Raamatukogus
Alates 25. mai
Joogatunnid
E ja K k 18.30–20.00
Tuulise või märja ilma korral
Viimsi Huvikeskuses
Juhendaja: Pille Tali
Lisainfo: pilletaliyoga.com
Viimsi Vabaõhumuuseumis
5. juuni k 18
Avatud uste õhtu lood ja ideed
taaskasutusest
Eelregistreerimine: tel 5015 651
Lisainfo:
www.marjamatiisen.com
Marja Matiiseni Viimsi
kodustuudios
5. juuni k 19.30
Black Rose Pubi suveterrassi
avapidu
Akustiline katusekontsert:
Margus Vaher
Kuumad suverütmid
DJ Widenskilt
Südaööl romantiline tuletango
“Roxanne“
Terrassil kelmikad Martinitüdrukud
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

Prangli Jooks – 5 km
Korraldaja: MTÜ Prangliranna,
Annika Prangli
Lisainfo: tel 5341 3109,
pranglia@gmail.com
Kelnase sadam – Prangli kirik –
Kelnase sadam
k 22
Rockin´ Lady and her Riwertown Boys
Pilet 12 €
Prangli sadamakuuris Noor
Kaardivägi

Korraldaja: VPÜ
Info tel 5188 125 ja 6864 055,
Aime Salmistu
Kogunemine Haabneeme
busside lõpp-peatuses

6. juuni k 21
Õhtune katusekontsert:
Moodwakers
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil

11. juuni k 20.30
Eriti Lühikeste Filmide Festival
Tres Court
Lisainfo: www.viimsikino.ee
Viimsi Kinos

7. juuni k 11
Lastepäev Pärnamäe külas
Rattaralli, õpitoad, näomaalimisnurk, mängud
Tasuta!
Korraldaja: MTÜ Pärnamäe
Külaselts
Lasteaed-pereklubi Väike
Päike õuel

12. juuni k 11
Lõpuaktus
Prangli Koolis

7. juuni k 11–16
Taksikoerte näitus-show
Korraldaja: MTÜ Eesti Takside
Klubi
Viimsi mõisa pargis

13. juuni k 11
Metsalillematk
Lisainfo: viimsi.looduskeskus@
rmk.ee ja tel 5340 7513
Tasuta!
Tädu loodusõpperajal

7. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. juuni k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
7. juuni k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

6. juuni k 10
5. Viimsi Rattaretk 2015
Haabneeme – Pringi – Püünsi
– Rohuneeme – Leppneeme –
Tammneeme – Lubja – Viimsi –
Haabneeme
u 28 km
Start/finiš Viimsi Kooli õuel

7. juuni k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

6. juuni k 13
Suvehooaja avamine

10. juuni k 8
Õppereis Rae valda

7. juuni k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

11. juuni
Lõpuaktused
k 9 1., 2. ja 3. klassid
k 10 4. ja 5. klassid
k 11 6. ja 7. klassid
k 12 8., 10. ja 11. klassid
Viimsi Kooli aulas

12. juuni k 21
Õhtune katusekontsert:
Kristjan Ruus (pop-jazz)
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil

13. juuni k 15
Kontsertpalvus
Linnamuusikud
Naissaare püha Maarja kabelis
13. juuni k 21
Õhtune katusekontsert: Uku
Suviste
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil
14. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
14. juuni k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
14. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

15.–19. juuni k 10–16
Loov- ja filmikunsti suvelaager
Poisid ja tüdrukud 7–12 a
Viimsi Huvikeskuses
15.–19. juuni k 11–16
Suvelaager Ilusad ja targad
Tüdrukud 10–16 a
Viimsi Huvikeskuses
16. juuni k 13–18
Tõukerataste päev
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Skatepargis
17. juuni k 12
9. A, B ja C klasside lõpuaktus
k 16
9. D, E ja F klasside lõpuaktus
Viimsi Kooli aulas
17. juuni k 19
Robert Jürjendali kontsert
Valguse palsam
Pilet 5 €
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. juuni k 16
12. klasside lõpuaktus
Viimsi Koolis
18.–23. juuni
Valgete Ööde Festival
18. juuni k 20
Kristiina Ehin & Silver Sepp
“Iga hetk on kaev“
19. juuni k 20
Elina Borni & Stig Rästa taluõue
kontsert
20. juuni k 20
Tõnis Mägi & Jarek Kasar “Aias“
Kõikide kontsertide piletid:
12/13/15 €
Viimsi vabaõhumuuseumis
19. juuni k 14
9. klasside lõpuaktus
Püünsi Koolis
19. juuni k 21
Õhtune katusekontsert Viveli
Maar Duo
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil
20. juuni k 21
Õhtune katusekontsert: Linda
Kanter
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil

21. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
21. juuni k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. juuni k 12–15
Valgete Ööde Festivali lastefestival
Genka & Bänd
Piletid: 5/7 €
Viimsi vabaõhumuuseumis
21. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
21. juuni k 18
Jaanimöll
Tammneeme külaplatsil
21. juuni k 19
Jaanipäev
Mänguväljaku avamine
Kelvingi külas
22. juuni k 18
Lubja ja Pärnamäe küla ühine
jaanituli
Bänd, rahvatantsijad, kiiking,
mängud suurtele ja väikestele,
lastele batuut
Üritus on tasuta!
Lubja mäel
23. juuni k 18–02
Valgete Ööde Festival
Viimsi jaanituli
Singer Vinger & Audru Jõelaevanduse punt
Piletid: 8/10/13 €
Viimsi vabaõhumuuseumis

Piletid Piletilevis ja 1 h enne
etenduse algust kohapeal
30 € koos transpordiga/15 €
ainult etendus
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
26. juuni k 21
Õhtune katusekontsert: Jana
Abzalon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil
27. juuni k 10.30
Prangli puupaatide regatt
Ansambel Konterbant
Prangli saarel, Ülesaare laululaval
27. juuni k 12
60+ lõunasöök
Eelregistreerimine: tel 5513 614
või eliot.preisfreund@gmail.com
Viimsi Vabakoguduses
27. juuni k 16.30
Nargenfestival 2015
Ööülikool, Kadri Voorand Trio ja
Avarus Ensemble
Piletid Piletilevis ja 1 h enne
etenduse algust kohapeal
30 € koos transpordiga/15 €
ainult etendus
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
k 14 väljasõit Lennusadamast
k 22.30 väljasõit Naissaarelt
27. juuni k 21
Õhtune katusekontsert:
Reelika Ranik
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil
28. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kaido Petermann
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. juuni k 22
Prangli Jaanipäev
Rain Poolen bänd
Prangli saarel, Ülesaare lõkkeplatsil

28. juuni k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. juuni k 16–21
BMX päev
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Skatepargis

28. juuni k 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

26. juuni k 18.30
Nargenfestival 2015
Ööülikool ja Estonian Voices

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!
l Benita

l Vilma Moorvel .............. 75

l Leida Tsertova

l Hedi

Mäeveer ........... 99
.............. 94
l Ellen Talvistu ................ 93
l Maimo Mäemets .......... 90
l Taime Viitmann ........... 85
l Eldur Tõnismäe ............ 85
l Elvi Savi ......................... 80
l Laie Veersalu ................ 80
l Ester Pütsepp ............... 80
l Vilma Uusma ................ 80
l Elda Kaat ....................... 80
l Elvi Saapar .................... 80
l Kalju Roos ..................... 80
l Kalju Tohver ................. 80
l Aleksey Tuulin ............. 80
l Embu Preitof ................ 80
l Olev Reim ..................... 80
l Klavdia Sillajõe ............ 75
l Valentina Tamm .......... 75
l Elvi Saar ......................... 75

Öpik ...................... 75
l Laine Kopel ................... 75
l Luule Polliman ............. 75
l Svetlana Ainuvee ........ 75
l Saima-Mall Kikas ......... 75
l Ljudmilla Uibukant ...... 75
l Jevgenia Malõškina .... 75
l Ivi Rätsep ...................... 75
l Ülo Rumessen .............. 75
l Peeter Raesaar ............ 75
l Vello Saluste ................ 75
l Madis Uibo .................... 75
l Jaan Selgis .................... 75
l Ene Randmäe ............... 70
l Heidi Advelk ................. 70
l Malle Kokk ................... 70
l Milvi Pappe .................. 70
l Mari Leosk .................... 70

Inglise keele laager
Lastele vanuses 10–13a
13.–17. juuli k 10–15
Tutvume Suurbritannia ja teiste inglise riigikeelega
riikide kultuuri, kommete ja traditsioonidega, vaatame õppefilme, mängime, laulame ja tantsime ning
suhtleme võimalikult palju inglise keeles.
Hind 60 eurot (broneerimistasu 25 eurot), sisaldab
kerget lõunaeinet.
Laager toimub Viimsi huvikeskuses Nelgi tee 1.
Kui on vabu kohti, siis saab osaleda 1 päeva kaupa.
1 päeva hind: 15 eur. NB! Vajalik on inglise keele
oskus algtasemel.
Registreerumine: tel 5280 100, info@esterra.eu.
Katrin Liiva, Esterra Lingua Keelekeskus.

Noviti nõustamis ja koolituskeskus korraldab kooliks ettevalmistava psühholoogia linnalaagri “Õpime suhtlema ja probleeme lahendama” 24.–28.
augustil Viimsis (õhtupoolikul kell 13.00-16.00).
Laagrisse on oodatud 1.–4. klassi lapsed (k.a kooliteed alustavad lapsed). Laagris viiakse läbi erinevaid suhtlemisega seotud mänge ning harjutusi,
mis arendavad laste emotsioonide märkamist ja
nendega toimetulekut, kuulamisoskust, võimaluste rohkust, järeldavat mõtlemist jpm. Täpsem info:
www.huvikeskus.ee või www.noviti.ee
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Rulluisutajad olid
EM-il edukad
Mai algul oli Saksamaal Bremerhavenis rulluisutamise EM rühmakavades ja kujunduisutamises.

Edukad viimsilannad Saksamaal. Foto erakogu

Osales üle 1000 rulluisutaja. Rullesti esindanud 27 rulluisutajat võistlesid kolmes kategoorias.
Rullesti 16-liikmleine kujunduisutamise rühm, mille
liikmetel vanust 14–23 aastat, saavutas täiskasvanute kategoorias 5. koha ning riikide arvestuses tulime kolmandaks. Kujunduisutamises võitis EM-i Saksamaa, järgnesid
kolm Itaalia võistkonda. Rullesti tehniliselt väga raske
kava hinded ulatusid kümne punkti süsteemis kõrge 8,8ni. Õnnestusid rasked ja riskantsed läbipõimumised, ringid, blokid ja erinevad sammud.
Rullesti juunioride rühmakava “Lihasööjad lilled” saavutas EM-il 11. koha. Tulemusega võib väga rahule jääda,
kuna tüdrukud edestasid tugevaid võistkondi Portugalist,
Hollandist ja Israelist.
Viimsi rulluisuklubi Rullest ootab uusi liikmeid vanuses 6–9 ja 10–14 eluaastat. Treeningud toimuvad Viimsis.
Ootame teid ka oma suvelaagrisse!
Kõik huvilised on oodatud 13. juunil kell 11 Randvere koolis algavale rulluisutamise võistlusele Viimsi Cup.
Täpsem info www.rullest.ee ja telefonil 5662 8180.

Piret Rink

treener

Viimsi Rattaretk 2015
sportlikust vormist! On tore,
kui tulete terve perega!

Tänavu 6. juunil toimuv
rattaretk on juubelihõnguline ja marsruut sarnaneb sellega, mis läbiti ka
viis aastat tagasi esimesel rattaretkel.

Esimest Viimsi rattaretke toimumisest möödub tänavu viis
aastat, märgime seda tähtpäeva
nii, et vaatame, mis on nende
aastatega Viimsis muutunud,
tutvustame osalejatele Viimsi
valda ja selle ajalugu. Külastame retkel ajaloolisi paiku,
sadamaid ja randu.
Raja pikkus on 28 kilomeetrit. Retke muudavad lihtsamaks
ja meeldivamaks iga 5 kuni 10
kilomeetri järel tehtavad puhkepausid. Kõigile osalejatele

Meelespea

Ka pere pesamuna saab kaasa
võtta. Foto Liina Rüütel

pakume lõunapausi ajal kosutavat suppi.
Oodatud on kõik rattahuvilised olenemata vanusest ja

Soovitame sõita maastiku- või
linnaratta tüüpi rattaga, sest
nt maanteerattaga võib metsateedel olla ebamugav liikuda.
Kõigil ratturitel on kiivrikandmine kohustuslik!
Orienteerumist hõlbustab
Viimsi rattaretke kaart, kuhu
on märgitud retke marsruut ja
vaatamisväärsused. Osavõtjad
saavad kaardi stardipaigas, kaardi võite välja printida ka valla
kodulehelt www.viimsivald.ee.
Viimsi rattaretke alguspunkt
on Viimsi kooli õu (Randvere
tee 8), kogunemine algab kell
9.30, stardime kell 10.00.

Soovijad võivad liituda retkega ka tee peal. Peatuspunktid
on Rannarahva muuseum, Pandju laid, Rohuneeme kivi, Kelvingi rand, Leppneeme sadam,
Tammneeme sadamakoht, Lubja tuletorn. Rattaretke lõpetame
Viimsi Kooli õuel, kuhu jõuame
orienteeruvalt kell 19.00.
Palume mõistvat suhtumist
autojuhtidelt jt liiklejatelt. Rattaretke marsruudil võib liiklus
olla häiritud. Viimsi rattaretkel
osalemine on kõigile tasuta.
Rattaretk toimub iga ilmaga.
Lisateave: Remo Merimaa,
tel 6028 860, remo.merimaa@
viimsivv.ee või Marje Plaan, tel
6028 866, marje@viimsivv.ee.

Remo Merimaa

sporditöö koordinaator

Korvpallitreenerite seminar
Korvpalliklubi Viimsi eestvõttel oli 16. mail Randvere Koolis korvpallitreenerite koolituspäev teemal “Rünnakujoonised
noorteklassides”. Osales
ligi 50 treenerit Eestist,
Soomest ja Leedust.
Kolmest lektorist kaks olid
välismaalt. Leedu esindaja Zilvinas Strazdas õpetas erivahendite kasutamist korvpallitreeningul, Namika Lahti ja Soome
noortekoondise treener Arttu

Mannelin tutvustas oma koduklubi rünnakujooniseid. Märt
Raam Rakvere Spordikoolist viis
aga läbi näidistreeningu mikro-, makro- ja minikorvpalli rünnakujoonise selgitamiseks.
“Meile oli see esimene kord
koolitust võõrustada. Usun, et
saime hakkama, sest tagasiside
oli hea, küsiti ka, kas koolituspäev võiks muutuda iga-aastaseks. Võtame selle eesmärgiks!
Tänan kõiki osalejaid, lektoreid
ja meeskonda, kes koolituse läbi viis! Kõik teadmised aita-

vad meil olla paremad treenerid. Sellised praktilised koolitused on väga nõutud. Peagi
jõuab materjal ka videole,” lubas koolituse eestvedaja Tanel
Einaste.
Koolitusel osalenud Tiit Soku Korvpallikooli treener ning
tegevjuht Mart Uuehendrik kiitis Viimsi Korvpalliklubi ettevõetu eest: “See on eeskujuks
kõigile. Koolitus näitas, kuidas
asju mujal tehakse.”
Paide korvpalli eestvedaja
Janno Viilup pidas kõige kasu-

likumaks harjutuste ettenäitamist ja selgitust, kuidas üks
harjutus viib järgmiseni. “Märt
Raam õpetas, kuidas olla detailides täpne. Zilvinas Stradase
näidistreeningul nägi, kuidas
muuta laste treeningud huvitamaks ja arendada nende osavust. Juhul, kui KK Viimsi sarnaseid koolitusi veel läbi viib,
on Paide treenerid kindlasti
osalemas.“
Lisainfo: www.kkviimsi.ee,
www.facebook.com/kkviimsi.

Korvpalliklubi Viimsi
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ERAKUULUTUSED
l Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis Haabneemes.
Helistage tel 5581 571.
l Vee ja kanalisatsiooni paigaldus Teie kinnistul ja
liitumine ühisveevärgiga. Kaevetööd, suur ja väike
traktor (Roxsoni võimalus). Majasisesed santehnilised tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine, survestus. Aiateede ehitamine ja kivitamine, keevitustööd. Mahutite paigaldus. Kontakt: tel 5656
7690 (Enno), wwbuilding.eu.
l Viimsi Peokeskus ja restoran Coccodrillo (Pargi
tee 12) pakub tööd koristajale/perenaisele ja
nõudepesijatele. Info: info@peokeskus.ee või
tel 5655 312.
l Aia- ja terrassimööbli kevadsuvine hooldus, õlitamine ja värskendus. Vajadusel parandan ja
taastan. Töö tuntud headuses. Küsi infot ja pakkumist tel 5049 347.
l Kui soovida abi kodukoristus- või aiatöödes, siis
helista tel 5630 8890.
l Hoonete seadustamine, mõõdistus- ja ehitusprojektide koostamine, maamõõdutööd, hoonete
mõõdistamine. WWW.GEODEESIA24.EE, tel 5621
7960.
l Majade ja aedade värvimine. Hinnad soodsad.
Tel 5013 386.
l Olen tervendaja, tegelen käte-, jalgade-, selja- ja
peavalude, mälu, õppimise, keskendumise, väsimuse ning töö-, kodu- ja maaenergiatega seonduvate probleemide lahendamisega.
Tel 5558 6564, Rein.
l Mees saab tööd pesumasinate operaatori, naine
pesu kokkupanija ametikohal Haabneemes. Töö
ühes vahetuses, tasu kokkuleppel. Info tel 5018
413 või 5204 914.
l Otse tootjalt kvaliteetne preemium pellet
8 mm, 16 kg kott. Puitbrikett, kütteklotsid. Vedu.
Tel 5068 501.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimstööd.
Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@gmail.com.
l Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Pügan
hekki. Tel 5542 791, Toivo.
l Muruniitmis- ja trimmeritööd. Info tel 5598
7622, info@taunex.ee.
l Aus ja korralik naisterahvas tuleb koristama teie
kodu. Palun helistage tel 5669 5905 ja lepime
kokku, kuidas saan puhtuse loomisel abiks olla.
l Müüa soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia
ja tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4.5 m
1500 eurot (liugvärav, automaatika, paigaldus).
Liugväravad on tsingitud ja värvitud. Tel 5895
8809.
l Lammutustööd koos äraveoga, samas pakume ka
ehitustöid. Teave ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718,
Renno.
l Kevadine musta mulla sooduspakkumine. Sobib
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ja
lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Teie käsutuses on kuni
6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverdamisvõimega väikekalluril. Hind 80 € koorem.
Tel 5252 632.
l Rae vallas Suuresta külas müüa suures koguses
head haljastusmulda. Saadaval ka täitemuld, soovi
korral ka transport. Info: tel 5220 073, muld@
golfest.ee.
l Ostan Teie seisva või mitte töötava auto, võib
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718,
Renno.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad. Tel 5220 321.
l Ära anda Haabneemes kaevetööde käigus väljakaevatud mulla-savisegune täietepinnas. 5 km
raadiuses on võimalik läbi rääkida tasuta kohaleveo üle. Tel 5010 012, Peeter.
l Kui soovid leida usaldusväärset ja head kvaliteeti pakkuvat maja koristajat, siis helista tel 5662
3288.
l Elamute, varjualuste, grillimajade ning eriosade
(vesi, kanalisatsioon, elekter, konstruktsioon) projekteerimine. Tel 5649 2309, ragnar@aarde.ee.
l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807
2581, info@potipoiss.ee.

l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada,
rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele.
Helista ja leiame koos lahenduse. Tel 5065 417,
Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud, riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele.
Tel 5322 6290.
l Ehitus- ja remonttööd. Puitehitised, terrassid,
puit- ja võrkaiad. Lamekatused ja remont. Tänavakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus. Akende ja uste paigaldus. Teave ehitusproff@
neti.ee või tel 5517 825.
l Soovin osta elamumaad või vana suvilat Haabneemes või Miidurannas. Müügisoovi korral ootan
kõnesid telefonil 5137 013, Merit.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.
l Märjad ja kuivad küttepuud, head hinnad. Info
tel 5349 2730, www.metsasoojus.ee.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid,
terrassid, palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus:
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse!
Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda võib kõike! Teave martin.autoost@gmail.com
või tel 5580 166, Martin.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame
terrasse. Telli kõik ehituspuussepa- ja maalritööd
meilt! Tel 5695 0175.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija
materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel
5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus
ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja
parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui
väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänavakivide
paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses. Teave
www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.com ja
tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri).
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave www.
fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastustöid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648
7738.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodumasinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad,
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550
5017.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, veeja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite,
müüte maja või korterit, siis helistage. Tel 5399
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
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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
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

ERALASTEAED TIBU võtab
tööle 1,0 ametikoormusega
lasteaiaõpetaja
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridus.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata e- aadressile lasteaedtibu@gmail.com või tuua lasteaeda.
Eralasteaed Tibu – Vehema tee 6, 74001 Viimsi,
tel 5192 5869, 602 0083, www.lasteaedtibu.ee

Lavendel Spa
sauna- ja
lõõgastuskeskuses

esmaspäevast
neljapäevani
9.00–16.00
SEENIORIDE
SPAATUNNID
SOODUSHINNAGA

5.50 €*/2 tundi
* pileti soodushind kehtiva pensionitunnistuse
ettenäitamisel

spa@spahotellavendel.ee / tel 5880 1398
Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaamiandjad!
Juulis
Viimsi Teataja
ei ilmu.
Kasutage juhust
ja kuulutage
19. juuni lehes.

RAAMATUPIDMISTEENUSED –
hind mõistlik, töö
korralik.
Teave www.smirre.ee.
Tel 5654 955,
maret@smirre.ee.

Soovin osta
Viimsis või Pirital
3-toalise ridaelamuboksi või
terrassiga korteri.
Margit 5203 252,
mererand5@
gmail.com.

Viimsi Marketi kauplus
võtab tööle
klienditeenindajaid.
Kontakttelefon 5809 2561 või
5343 2849.

- Teraskatuste müük ja paigaldus
- Vihmaveesüsteemide müük ja paigaldus
- Plekkseppatööd
Plekiekspress OÜ
e-post: info@plekiekspress.ee
tel 5342 6168
www.plekiekspress.ee

Eralasteaed Tibu
filiaalis LASTEHOID TIBU
Meriväljal, Ranniku põik 9
On veel vabu kohti 1,5–3 aastastele lastele.
Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma:
e-post: lasteaedtibu@gmail.com,
tel: 5192 5869, Mari-Ann
info kodulehel: www.lasteaedtibu.ee

ERALASTEAED TIBU ootab
1,6–7 aastasi lapsi!
Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma:
e-post: lasteaedtibu@gmail.com,
tel 5192 5869, Mari-Ann
info kodulehel: www.lasteaedtibu.ee

5. juuni 2015

19

20

5. juuni 2015

Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
- PEAKASSAPIDAJATELE
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETTITEENINDAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE
Ettevõte garanteerib:
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147

