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Talgud Viimsis. Loe lk 3
Vestlusõhtu “Metsarahva mõtisklused“

RMK Viimsi looduskeskus jätkab mõnusate vestlusõhtute sarja, kus kord
kuus kõneleb inimene, kellel loodusega veidi erilisem või lähedasem suhe.
26. mail on külas Tartu Ülikooli farmakognoosia dotsent Ain Raal, kes kõneleb
looduslike pühapaikade mõjust tervisele.
Tulge kuulama, küsima ja kaasa mõtlema!
Üritus on tasuta!
Lisainfo: viimsi.looduskeskus@rmk.ee
või telefonil 5340 7513.

RMK

Metsakasti küla
üldkoosolek

Jorgen Rikberg (II rida, vasakult), Raldo Ootre, Erik Anmann, Kristo Palmik, Markus Pärn ja treener Tanel Einaste. Marten Mätlik (I rida vasakult), Sander
Otsing, Ott Süvari, Hans Kristjan Linnutaja.

Korvpalliklubi Viimsi käis
120 inimesega Soomes turniiril
Korvpalliklubi Viimsi lõpetab
31. mail treeninghooaja, valmistub suvisteks treeninglaagriteks ja uueks hooajaks.

Võtame KK Viimsi asutaja ja treeneri Tanel Einastega kokku lõppeva hooaja, räägime viimasest turniirist ning vaatame tulevikku.
KK Viimsi on viimastel aastatel olnud Eesti korvpallis esirinnas. Millised olid selle hooaja
kolm paremat mängu?
Kõige hinnatum tulemus on Eesti
U19 meistrivõistluste III koht.
Need noormehed on korvpalli mänginud juba 10–12 aastat. Teine väärt
kogemus oli mai alguses Venemaal Tšehhovis toimunud Euroopa Noorte Korvpalliliiga U16 vanusesarja superfinaal, kus Viimsi
ja Tallinna kesklinna poisid saavutasid III koha.
Loomulikult ka Turu turniir, mis
andis kogemuse 100 noorele. Olulised olid kõik mängud.
8.–10. maini olite Soomes Turus korvpalliturniiril.
Turus on juba aastaid korraldatud rahvusvahelist turniiri. Oleme
seal vahelduvalt osalenud kuuel
aastal. Tegu on lähikonna suurima
juuniorite rahvusvahelise turniiriga, kus osaleb 150–200 võistkonda Soomest, Leedust, Lätist, Venemaalt ja Eestist.
Meie klubi jaoks on seal tähtis
nii sportlik tulemus kui ka noortele esmase väliskogemuse andmine. See on ettevalmistus eluks,

et tulevikus suurte mängude ajal
ei muretsetaks kaduvate pluuside
või rahakottide pärast. Turniir aitab arendada klubilist kuuluvust ja
kambavaimu.
Tänavu olime väljas 9 meeskonnaga, kus oli pea 100 last, kokku oli 48 võistlusmängu. Meie delegatsiooni kuulusid ka 18 lapsevanemat ja klubi treenerid.
Suure delegatsiooniga reisimine oli väljakutse. Mul on hea meel,
et meie lastel ja noortel on nii positiivsed vanemad. Tänan neid kõiki
– ilma nendeta ei oleks osalemine
võimalik. Vanemate kohalolek lisas kindlasti võistlusindu. Paljude
laste jaoks oli see esimene rahvusvaheline turniir.
Treenite võitjameeskonda.
Milline oli turniiri kõige emotsionaalsem hetk?
Tipphetk oli loomulikult 2002.
aasta poiste turniirivõit ja võidule
eelnenud viimased sekundid. Mitmed meie võistkonnad olid juba
võistlemise lõpetanud ja said õnneks turniirivõidule kaasa elada.
Finaal oli finaali vääriline! Mõlema meeskonna kaasaelajail olid
hääled valla!
Vastane läks vabaviskest viimasel 20 sekundil ühe punktiga
juhtima. Minutilisel vaheajal sisesendasin poistele rahu ning joonistasin tahvlile võimaliku liikumise
ja tuligi 3.ne korv! Kõik oli täpselt
nii, nagu tahvlile joonistasin.
Millised on võitjameeskonna
trumbid ja nõrgad kohad?

Kindlasti olime kõige paremini
ilma pallita liikuv meeskond. Meil
ei ole väga pikki mängijaid, seega
peavad poisid rohkem töötama liikumisega.
Korvpalliklubis on üle 240 noore. Kui vanalt saab klubisse tulla?
Ettevalmistusrühmad on meil
tegelikult juba 5-aastastele lastele
viies lasteaias.
Korvpalli põhitreeningrühmadega saab liituda alates I klassist,
neile toimuvad ka juba võistlused
ja sõpruskohtumised. Meie klubi
üks moto on, et lisaks korvpallile on
tähtis lapse ja noore terviklik areng.
Mis on KK-l Viimsi lähiajal
kavas?
Kuigi hooaja lõpuni on jäänud natuke üle nädala, on tulemas
mitu võistlust: isade ja laste kohtumised ja 3x3 tänavakorvpall. Ka-

vandame ettevalmistuslaagreid ja
perepäeva, augustis alustame uue
hooajaga. Septembris on juba rahvusvahelised turniirid ja oktoobris
võõrustab Viimsi Euroopa Korvpalliliiga esimest etappi. Seejärel
on Viimsi sügisturniir.
Millised on klubi arengumõtted?
Oleme jõudsalt laienenud ja
kaasanud treeningutesse tulevasi
korvpallitalente. Meie helesinine
unistus on, et Viimsis oleks päris
oma KK Viimsi korvpallisaal. See
laseks meil tulemusi veelgi parandada, tõstes treeningtundide arvu
ja korraldades võistlusi kodusaalis. Ideaalis soovime, et tööpäeviti
saaks järjest treenida kell 14–22
ning nädalavahetusel alustada kell
8 hommikul.

Liina Rüütel

korvpalliklubi viimsi
l Korvpalliklubi Viimsile pandi algus 2002. aasta augustis.
Klubi asutasid Anti Kalle, Teet Tiisvelt ja Tanel Einaste. Neid sidus armastus korvpalli vastu ning soov arendada lemmikala koduvallas. Viimsi
noortel oli tohutu huvi tegeleda korvpalliga. Neil puudus aga võimalus
harjutada õppinud treenerite käe all kaasaegsetes treeningtingimustes.
2002. aasta septembris avati Viimsi spordihoones esimene treeningrühm. Tanel Einaste meenutab algust nii: “Kuu aega treenisime, algul
oli üks laps, siis kolm, kasvasime veel, kuu aja pärast saime endale ka
korvpallikorvid. Iga asi võtab aega, aga see on panustamist väärt!”
l KK Viimsi tuntumad kasvandikud on: Karl-Robert Jürjens, Karl Juhan
Lips, Sander Rajeste, Alan Joonatan Rebane ja Karl Joosep Lüüsel.
l KK Viimsi tänab toetajaid: Viimsi vald, Nike, Sportland, Fifaa, Puukeskus, Sony, Weckman, Bygg & Maskin, Toyota, Viimsi Keevitus, Favorte, Acme, Viimsi Peetri Pizza.
l Lisainfo: www.kkviimsi.ee ja Facebook.com/kkviimsi

Metsakasti küla üldkoosolek toimub
28. mail kell 18 Randvere Koolis (Schüdlöffeli tee 4).
Päevakorras on külavanema valimine
ja kohtumine abivallavanem Mati Mätlikuga (kommunaal- ja ehitusvaldkond).
Küsimused saatke Mati Mätlikule kirjalikult e-posti aadressil mati@viimsivv.ee.
Külavanema kandidaadid esitage registreerimiseks Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 21. maiks posti teel (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001) või e-kirjaga aadressile
info@viimsivv.ee. Taotlusele lisada kandidaadi kirjalik nõusolek kandideerimiseks.
NB! Valimistoiminguteks palume kaasa
võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart
või autojuhiluba).

Viimsi Vallavalitsus

Talgud Tammneemes
30. mail toimuvad Tammneeme küla
heakorratalgud.
Kogunemine ajaloolilsel sadamaalal algusega k 11 (kuni k 15 ). Teeme korda küla
puhkealad, koristame prügist teede ääred.
Kaasa võtta rehad, kindad ja hea tuju.
Olete kõik väga oodatud! Koos on mõnus!

Raivo Kaare
Külavanem
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Ehitaja alustab Viimsi
staadionil ettevalmistustöödega

VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!
Käes on kena kevade, päike paistab ja linnud laulavad. Viimsi keskuse välimus on talve jooksul suure muutuse läbi teinud. Uued
kaubanduskeskused on vahepeal kerkinud ja
saavad suve jooksul valmis. Peatselt algavad
ettevalmistustööd Viimsi Kooli juurde rajatava uue kaasaegse staadioni ehitamiseks.
Aprilli lõpus sõlmis Viimsi Vallavalitsus
lepingu Viimsi staadioni ehitamiseks Lemminkäinen Eesti AS-iga. Kopp läheb maasse
ja ehitamist alustatakse lähipäevil. Ehitaja
on väljendanud soovi töödega kiiresti pihta hakata, et oleks võimalik juba käesoleva
aastanumbri sees staadion kasutusse anda.
Oluline on, et hooaeg raisku ei läheks ja
lapsed saaksid staadioni võimalikult kiiresti
kasutada. Viimase kümne aasta jooksul on
staadionide ehituslahendused nii palju muutunud, et ehitamine käib üsna kiiresti, sellele
kulub umbes 4 kuud. Venida võib asi ainult
siis, kui ilmataat ei anna sobivat ilma –
kunstmurukatte ja tartaankatte paigalduseks
peab olema hea ilm. Seepärast saab ehitust
ajastada ainult piiratud ajavahemikule maist
kuni septembri keskpaigani.
Ehitusega tuleb vallas päris tihe suvi. Mai
algul panime nurgakivi Viimsi uuele reoveepuhastile. Viimsi oma reoveepuhasti ehitamine on viimsilaste elukeskkonna parandamise seisukohalt ülioluline samm. Eesti ühe
suurema reoveepuhasti ehitamine võimaldab
tagada kõigi Viimsi valla elanike ja asutuste reovee nõuetekohase puhastamise ning
vähendab oluliselt survet ka reoveeteenuse
hinnale, mis on siiani sõltunud suuremas osas
AS Tallinna Vesi tariifidest.
See suurprojekt saab ellu viidud eelkõige tänu valla suutlikkusele panustada omafinantseeringuga ning Viimsi Vee suutlikkusele
hallata nii suurt projekti. KIK vahendas ühtekuuluvusfondist projekti õnnestumiseks 12,2
miljonit eurot. Reoveepuhasti projekteerimisel
on arvestatud Viimsi elanike arvu võimalikku
kasvu kuni 30 000 inimeseni. Rekonstrueeritava puhasti koormuseks on planeeritud 30 000
IE-d. Puhasti keskmiseks ööpäevaseks hüdrauliliseks jõudluseks planeeritakse 6000 m3 ning
maksimaalseks reovee koguseks 10 000 m3.
9. mail tähistasime uhkelt Viimsi valla 96.
sünnipäeva, mis algas kogupere sündmusega
Viimsi Jooks. Osa võttis jooksust enam kui 330
huvilist. Võitjate aegu ning kogutulemusi saate
vaadata veebiaadressil http://goo.gl/vRrL68.
Samal ajal kestis 6. Viimsi JazzPoppFest
ning valla sünnipäevapidustused toimusid
mitu päeva järjest. Tänan kõiki Viimsi elanikke, kes osalesid üritustel ja rõõmustasid
ennast liikumise või kõrgel tasemel muusikaga. Loodan, et järgmisel aastal see tore
traditsioon jätkub, sest huvilisi ja osavõtjaid
jagus kõigile sündmustele. Tänan veelkord
valla poolt kõiki korraldajaid ja osalejaid!

Aprilli lõpus sõlmis Viimsi
Vallavalitsus lepingu
Viimsi staadioni ehitamiseks Lemminkäinen Eesti
AS-iga. Kopp lüüakse
maasse ja ehitus algab
tuleva nädala esimeses
pooles.

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

Uudistest veel niipalju, et Viimsi vallavalitsusel on koostamisel vallas tegutsevate
ettevõtete andmebaas, milleks ootame informatsiooni Viimsi vallas tegutsevate ja valda
registreeritud ettevõtjate kohta. Edastatud
andmete põhjal oleme koostamas valla kodulehele kohalike ettevõtete andmebaasi.
Vaata üleskutset lk 6.
Mul on väga hea meel selle üle, et Viimsi
Teataja hakkab oma uues rubriigis tutvustama vallas tegutsevaid ettevõtjaid ja ettevõtteid. Teame ju kõik, et just ettevõtjad on
Eesti suurimad maksumaksjad, kelle maksuraha riigis kõigile, ka abivajajatele, ümber
jagatakse. Väärtustagem siis oma valla ettevõtjad neile kuuluva väärilise tänuga. Käesolevas lehenumbris tutvustame Skeleton
Technologies OÜ-d, Euroopa juhtivat superkondensaatorite tootjat, piloottootmise,
arenduse- ja teaduspoolega tegeleb see firma
enamjaolt Viimsi vallas. Ettevõte sai hoo sisse 2009. aastal, kui noored ettevõtjad Taavi
Madiberk ja Oliver Ahlberg otsustasid pika
arendustöö järel viia Tartu teadlaste loodud
tehnoloogia tootmisse. Lugege sellest lk 6.
Kindlasti on tervisele hea osaleda 6. juunil traditsioonilisel Viimsi rattaretkel, mille stardipauk antakse Viimsi Kooli õuelt.
Üheskoos läbime 28 kilomeetrit koduvalla
looduses ja kergliiklusteedel! Meenutades
möödunud aasta rattaretke kutsun nii pere
suuremaid kui ka väiksemaid liikmeid ratastega koduvalda avastama. Vt lisa lk 13.
Rõõmuga teen ette head reklaami Valgete Ööde Festivalile, mis toimub 18.–23.
juunini Viimsi vabaõhumuuseumis. Hea
meeleolu on festivalil garanteeritud! Esinema tulevad Elina Born ja Stig Rästa (loodan
väga, et Eurovisiooni võidupärjad kaelas),
Tõnis Mägi ja Jarek Kasar, Genka&Bänd,
Singer Vinger… Vaadake seda uhket nimekirja täpsemalt meie kodulehelt viimsivald.
ee ning ärge jätke juhust kasutamata!
Meeleoluka ja päikesepaistelise kevade
jätku soovides,

Jan Trei

Viimsi vallavanem

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 5. juunil

Viimsi vallavanema Jan Trei
sõnul ehitatakse lisaks staadionile ka kaasaegne kunstmurukattega jalgpalliväljak, mis vastab mõõtmetelt ja kattematerjalilt Eesti Jalgpalliliidu staadioniteenindamise kriteeriumites sätestatud 3. kategooria nõuetele. “Kaasaegse kergejõustikuja jalgpallistaadioni ehitamine
on koalitsiooni lubadus, mille
täitmist pean ülioluliseks. Staadioni hakkavad igapäevaselt
kasutama valla koolide ja lasteaedade lapsed. Oluline on, et
lisaks õppekavas ette nähtud kehalise kasvatuse tundidele on
Viimsis võimalik kasutada spordi harrastamiseks kaasaegseid

tingimusi ning korraldada kõrgel tasemel kergejõustikuvõistlusi,” ütles Jan Trei.
Viimsi abivallavanema Mati
Mätliku sõnul ehitatakse lepingujärgselt esimeses etapis valmis kergejõustiku- ja jalgpallistaadion. “Esimeses etapis on
ette nähtud ka harjutusväljaku
rajamine. Samaaegselt staadioniga rajatakse Randvere tee
äärde ka kergliiklustee, et tekiks ohutu teelõik kahe kooli
vahele, mida täna pole,” ütles
Mati Mätlik.
“Müratõkke eesmärgil on
planeeritud rajada tribüünid, mis
on rajatud muldvallile. Teine,
vastastribüün, rajatakse looduslikule järsakule. Lisaks rajatakse esimese etapi käigus ka
inventari- ja sekretariaadi (kohtunike) hoonete alused, et need
järgmises etapis valmis ehitada,“ lisas Mätlik.
Lemminkäinen Eesti AS-i
ehitusprojektijuhi Priit Kuldsaare sõnul tahetakse töödega

kiiresti alustada, et oleks võimalik käesoleval aastal staadion laste kasutusse anda, et
hooaeg raisku ei läheks. “Viimase kümne aasta jooksul on
staadionite ehituslahendused nii
palju muutunud, et ehitamine
käib üsna kiiresti, sellele kulub
u 4 kuud. Venida võib asi ainult
siis, kui ilmataat ei anna sobivat
ilma: kunstmurukatte ja tartaankatte paigalduseks peab olema
hea ilm. Seepärast saab ehitust
ajastada ainult piiratud ajavahemikule maist septembri keskpaigani,” ütles Priit Kuldsaar.
Staadioniehituse teises etapis ehitatakse valmis inventarija sekretariaadi hoone. Staadioni lähedale on planeeritud ka
multifunktsionaalne universaalne spordihoone, kus saab harrastada erinevaid pallimänge.
Lisaks renoveeritakse Karulaugu tee, mille käigus rajatakse
täiendavad parkimisvõimalused Karulaugu tee äärde.

Riina Solman

Viimsi kutsub – Randlaste
kohvikutepäev 2015
Esimene koduõue kohvikutepäev korraldati 2007.
aasta augustis Kärdlas,
nüüdseks on see tore traditsioon hõlmanud kogu
Eestit. Häid traditsioone
tuleb tunnustada, nii sündiski Viimsi Tervisesaadikutel idee korraldada ka
meie armsas kodukohas
esimene Randlaste kohvikutepäev.
Soovime Randlaste kohvikutepäevaga luua sidet tänase
Viimsi ja ajalooliste rannakülade ja randlaste vahel. Viimsi
ajaloolistes rannataludes elavad täna randlaste järelpõlved.
Randlased on ajalooliselt rannikul elavad talupojad, kelle
põhisissetulek tuleneb kalapüügist ning kes elab rannakülades. Kuigi sajandite vältel on
randlus arenenud ja laienenud
uueks majandusharuks – merenduseks –, ei ole randlus
kaotanud oma tähtsust ja areneb Viimsis samuti edasi.
Soovime Randlaste kohvikutepäevaga luua tugevamat kogukonnatunnet, ühtekuuluvust,
siduda omavahel nooremaid ja
vanemaid generatsioone ning
rannarahvast tervikuna.
Soovime, et kohvikutepäeval oleks kõigil võimalus edasi
anda aastatega kogunenud retsepte – nii maitsvaks toiduks
kui ka põnevaks eluks. Anname selle päevaga ühe võimaluse tutvuda heade naabritega
kodukülast ja teistest rannaküladest, sest põlised randlased
teavad öelda, et ka väikesest
avalikust piilumisest naabri
aeda võib kasvada sõprus aastateks!
Randlaste kohvikutepäeval

Kohvikutepäeval on eriti tähtis omavaheline suhtus. Foto Fotolia

ei seata kohvikupidajale raame,
igaühele antakse võimalus luua
täpselt nii omanäoline kohvik
kui ta soovib. Lisaks traditsioonilistele perekohvikutele on teretulnud ka ettevõtete, lasteaedade, korteriühistute ja sõpruskondade kohvikud.
Mõelgem ja unistagem suurelt, laseme ideed lendu ning
püüame nad taas kinni hiljemalt
15. juunil.
Oma osalemissoovist palub
Randlaste kohvikutepäeva korraldusmeeskond teada anda hiljemalt 15. juuniks e-posti aadressil kohvikutepaev@viimsivv.ee.
Registreerimine on vajalik,
et ükski kohvik ei jääks tähelepanuta ning osalejaid saaks
kaardistada ja reklaamida meediakanalites, et külalised kõik

huvipakkuvad kohvikud üles
leiaksid.
Randlaste kohvikutepäev toimub 15. augustil, algusega kell
11. Et osalejad oleksid kergemini nähtavad, on kohvikutepäeva
tunnuseks oranžid, rohelised ja
kollased õhupallid ning 7. augusti Viimsi Teatajas ilmuv Randlaste kohvikutepäeva kaart.
Ootame innukat osavõttu!
Enda asjadega kursis hoidmiseks jälgige Viimsi Teatajat,
Viimsi valla kodulehekülge,
Facebookis Viimsi valla lehte
ning peagi Facebookis valmivat Randlaste kohvikutepäeva
lehekülge.
Lisainfo: Kristina@rannapere.ee või telefonil 5277 437.

Kristina Kams
Liina Rüütel
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Haabneeme rand ja talgud

Kiigekonstruktsioonid ja ronimisatraktsioonid puhastati ning
värviti kirevat tooni värvidega.

Jalgpallivärava värvimismeeskonnas olnud abivallavanem
Andres Kaarmann.

Viimsi vallavalitsus korraldas talgud Haabneeme
ranna koristamiseks ja
valla teedel-tänavatel
amplitesse ning vaasidesse lillede istutamiseks.

tuutide jmt näol.
Rannaliiva sõelumise konkursile laekus vaid üks hinnapakkumine OÜ-lt Redo.
15. juunist algab Haabneeme rannas rannahooaeg ja tööd
alustab ka vetelpääste. 3-aastase rannvalveteenuse hanke võitis 2014. aastal MTÜ Eesti Vetelpäästeühingu Koolituskeskus.

Juba varem traditsiooniks saanud ja Teeme Ära! talgutest
inspireeritud vallavalitsuse talgupäev toimus seekord peamiselt Haabneeme rannas. Talgute korras koristati Haabneeme
ranna lõunaosa – ala puhastati
võsast ja prahist, korda sai sadeveekraav.
Edaspidi on eesmärk koristatud piirkonda luua nn piknikuala: koht, kus muru on niidetud ja külastajad saavad rannas istumas käia.
Lisaks korrastati jalgpalliväljak: värviti väravad ning päevi näinud võrgud asendatakse
hiljem uute võrkudega.
Tööde käigus värviti üle
roostetama kippunud kiigekonstruktsioonid, ronimisatraktsioonid ja võrkpalliväljaku postid,
korrastati pinke ja prügikaste,
istutati lilli, tehti maaparandust. Lähiajal saavad remonditud ka ranna pingid ja seejärel
tehakse korda tribüünid.
Vallavalitsus viis rannast ära
amortiseerunud riietuskabiinid
ning lähiajal paigaldatakse Haab-

Alar Mik

Korrastatud lõunaosale on eesmärk luua piknikuala. Fotod Liina Rüütel ja Alar Mik

kommunaalamet

Talgute raames toodi lillede istutamisega värvi Viimsi tänavatele.

neeme randa juurde viis uut
kabiini.
Läbi on viidud konkursid
müügiplatside rendile andmiseks. Kaluri tee lõpus asuva
toitlustuskoha konkursi võitis
OÜ BEK, mis soovib hakata

rannas pakkuma šašlõkke, jooke ja puuvilju. Teistele platsidele pakkumisi ei laekunud. Tavapäraselt jätkavad tööd Rootsu Rannabaar ja Kopparbergi
kiosk. Ettepanek on tehtud pakkuda ka meelelahutusteenust ba-

Vallavalitsuse ees tervitab kõiki vallaelanikke kevadsuviselt värviline lillepostament.

Talgud toimusid vihma kiuste
2. mail kogunesid Viimsi
poolsaarel sõpruskonnad,
tuttavad ja tulevased
sõbrad Teeme Ära! talgupaikadesse, et üheskoos
kodukohas kevadele
puhtama looduse ja ümbrusega vastu minna.
Üle-eestiliselt toimus 1771 registreeritud talgupäeva, millest
võttis osa enam kui 43000 talgulist. Viimsis oli registreeritud talguid 18, millele lisandusid nn koduhoovi talgud.
Tänavu osutusid kõige põnevamaks Naissaarel toimunud ohutus- ja koristustalgud,
kuhu läksid appi ka kaugemalt
külalised. Nõmmelase Maria
Vita viis Naissaare talgutele
soov kogeda midagi uut ja põnevat. “Olime sõpradega paar
nädalat tagasi arutanud ja mõelnud, et kindlasti osaleme talgutel ka sel aastal.”

Talgud EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku ümbruses. Foto Mikk Leedjärv

Maria Vita ja tema sõbrad,
kelle seas oli ka Austraaliast
pärit noormees Simon Kembrey, sattusid Naissaare talgutele tänu Vabatahtlike Reservpäästerühma üleskutsele.
Talguliste peamine ülesan-

ne oli rannaääre koristamine
prügist. “Minu jaoks olid talguleiud kahtlemata hämmastavad. Prügi oli meeletutes kogustes ning enamasti oli see
pärit reisilaevadelt,” võttis Vita talguülesande kokku.

“Vihma kiuste saime oma
tööülesanded lõpetatud ning otsustasime saaremõnusid nautima jääda ka järgmiseks päevaks. Tutvusime saarega kauemalt ning koos teiste talgulistega osalesime Naissaare ekskursioonil, sh saime ronida
saare põhjatipus oleva majaka
otsa ja uurida militaarrajatisi. Soovime tänada talgujuhti
Kaido Taberlandi meeleoluka
talgupäeva eest,” sõnas Vita.
Austraallase Kembrey sõnul on ühiste koristuspäevade
läbiviimine tavapärane ja loomulik elu osa. Noormehe koduriigis toimub Clean Up Australia Day juba väga ammusest
ajast ning koristuspäev on alati
väga populaarne.
Pärnamäe küla kevadtalgu
tel osalenud abivallavanema Mati Mätliku sõnul peaksid vallaelanikud mõtlema üha enam
kodukoha puhtuse peale. “Tal-

gutest võttis vihma tõttu osa
planeeritust vähem külaelanikke, ent usun, et jõudsime seatud eesmärgile lähedale. Tänavuste talgute käigus soovisime
korrastada koduküla perimeetri.
Koos abikaasaga võtsime
sihiks koristada Lageda tee alates Vehema teest ning Aiandi tee Lageda ristmikust kuni
Pärnamäe tee ristmikuni. Peamiselt koristasime ehitusprahti, pudeleid, kilekotte ja pakendatud koertefekaale, mis tekitas
küsimuse, et miks mitte võtta
oma sodi ka kodulähedasse prügikonteinerisse?”
EELK Viimsi Jaakobi kiriku ümbruse talgute juhi Mikk
Leedjärve sõnul osales talgutel
rekordarv inimesi. “Tänavu osales talgutel varasemast enam
abikäsi, kellega sai kiriku ümber palju ära tehtud, alustades
kivikülvi puhastamisest ja aken-

de pesust ning lõpetades võsa
eemaldamise ja küngaste silumisega metsa all. Meie tööpõld oli lai. Tänu sellele leidis
igaüks omale sobiliku ja jõukohase töö. Suur tänu kõigile
abilistele,” sõnas Leedjärv talguid meenutades.
Talgupäeva raames korraldati 16. aastat ka Püünsi mänguväljaku kevadtalguid.
Talgujuhi Mailis Alti sõnul
leidus nii uusi kui ka staažikaid
talgulisi. “Mänguplatsi korrashoid ei ole meie küla elanike
seas vaid ühekordne tegevus, pigem hoolitsetakse selle eest igapäevaselt natuke, mis annab koduse tunde kõigile sealviibijaile.
Suur aitäh kõigile, kes mänguväljaku eest hoolt kannavad!”
võttis päeva kokku talgujuht.
Viimsi vallavalitsus ja vallavolikogu tänavad kõiki talgulisi ja talgujuhte!

Liina Rüütel
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29. Viimsi Jooks – üle 330 osaleja!
9. mail alustati Viimsi
valla 96. sünnipäeva
tähistamist kogupere
sündmusega Viimsi Jooks,
millest võttis osa enam
kui 330 huvilist.

Kõikide võistluste stardipaugu
andis abivallavanem Mati Mätlik. Avakõnes tänas ta kõiki
tervisesõpru ning püstitas ootused 30. Viimsi Jooksuks. “Soovin südamest tänada kõiki aktiivseid Viimsi elanikke – olenemata kellaajast ja päevast on
meie kergliiklusteed ja metsarajad täis rõõmsameelseid inimesi. Mul on hea meel näha, et
täna siia kogunenud liiguvad,
et olla terved, ning ühtlasi motiveerivad oma lapsi rohkem
tegelema spordiga! Loodan, et
järgmisel aastal läbib distantsi
lisaks arvukatele jooksjatele
ka palju kepikõndijaid,” sõnas
Mätlik.
Võitjate aegu ning kogutulemusi saab vaadata veebiaadressil http://goo.gl/vRrL68.

2. Mirtel-Madlen Siimer, 3. Kirke Mõtsnik.
10–13-aastaste 1,84-kilomeetrisel jooksul oli kokku 49
osavõtjat. Poisid: 1. Hugo Ander Kivi, 2. Ralf Innos, 3. Uku
Jürgenson; tüdrukud: 1. Rita
Peerna, 2. Laura Võik, 3. Kerli
Kallas.
14–16-aastaste 1,24-kilomeetrisel jooksul oli kaks osavõtjat: 1. Anastasija Dankevitsh ja 2. Paula Mõik.

Põhidistants
Võistlejate sõnul on kõige olulisem õige start! Fotod Aime Estna

Tillujooksu osaleja.

10-kilomeetrisel põhidistantsil
oli kokku 154 osavõitjat, kelle seas nii jooksjaid, kõndijaid
kui ka kepikõndijaid.
Poodiumikoha saavutasid:
1. Sergei Tserepannikov, 2. Sander Jürs, 3. Taavi Tubilis.

Remo Merimaa

spordikoordinaator

Tillujooks

Tänavusest tillujooksust võttis
osa üle 70 pisikese jooksuhuvilise, kel tuli kooli territooriumil läbida 0,23-kilomeetrine
rada. Võistlusele olid oodatud
kõik kuni 6-aastased lapsed.
7–9-aastaste 1,24-kilomeetrisel jooksul oli kokku 59 osavõtjat. Poisid: 1. Romet Ronk,
2. Toomas Kaasik, 3. Kaspar
Kokk; tüdrukud: 1. Joanna Laast,

Jooksu- ja kepikõnnisõpradele mõeldud 10-kilomeetriline distants andis võimaluse tutvuda vallaga metsarajal, killustik- ja asfaltkattega
teel. Vaata fotosid ka Facebook.com/viimsivald

Särasilmne põhdistansti
lõpetaja.

Nädalavahetusel toimus 6. Viimsi JazzPopFest
8.–10. maini toimus
Viimsis kuuendat korda
jazz- ja popmuusikafestival kooridele ja
vokaalansamblitele.
Kolmepäevasel festivalil esines
17 koori ja ansamblit Viimsist,
Tallinnast, Pilistverest, Põltsamaalt, Viljandist, Räpinast ja Põlvast. Parimaks ansambliks tunnistati Viljandi Muusikakooli
ansambel Viva la Musica ja kõrgeima punktisumma kooride
hulgas sai noorte naiste koor
Leelo vol 2.
Festivali žüriiliikmed Anne
Erm, Siim Aimla ja Maarja
Aarma hindasid osalejaid neljas kategoorias. A-kategooria
1. koha pälvis Toomas Volli
juhendatav noorte naiste koor
Leelo vol 2, kelle puhul tõsteti esile ilusat ühtlast kõla ja
emotsionaalsust. B-kategooria
esikohaga tunnustati Maksuja Tolliameti laulukoori Peale
Viit, mille dirigent on Kristel
Marand. Tuleviku- ehk lastekooride esikoha pälvis lastekoor Mariel, dirigendiks Maire
Eliste. Vokaalansamblite seas
hindas žürii parimaks Viljandi
Muusikakooli vokaalansambli
Viva la Musica, kelle juhendajaks on Hedi-Kai Pai. Nende
esitatud “Saaremaa valsi” seade autorile Fred Rõigasele anti

6. JazzPopFesti kõige nooremad esinejad tulid Haabneeme Mudilaskoorist. Fotod Aime ja Priit Estna

Vokaalansambli Viva la Musica esituses kõlas uues seades
klassikaline “Saaremaa valss“.

värske seade eripreemia.
Publiku lemmiku hääletus
toimus esmakordselt Facebookis. Kõige rohkem hääli kogusid vokaalansamblid Gram
of Fun ja Force Mažoor. Parima juhendaja eripreemia sai
Gustav Adolfi Gümnaasiumi

ansambli GAMA 2 juhendaja Moonika Tooming. Parima
seade ja säravaima esituse eripreemia pälvisid ETV lastekoor ja dirigent Silja Uhs. Julge ja rõõmsameelse esinemise
eripreemia läks festivali kõige
noorematele esinejatele, Haab-

neeme Mudilaskoorile (dirigendid Ruth Heidmets ja Mariann Nirk).
Sel aastal oli festival osa
valla 96. sünnipäeva programmist. Samaaegselt laupäevase
koori- ja ansamblivõistlusega
toimus Viimsi Kooli territooriumil ka Viimsi Jooks. Mõnigi
laps jõudis sel päeval nii lavale
kui ka jooksurajale. Laupäevaõhtusel kontserdil ütles tervitussõnad abivallavanem Mati
Mätlik, järgnes eelmise festivali parima koori, ETV vilistlaskoori särtsakas ja emotsionaalne kontsert.
Lisaks laupäevastele kontsertidele Viimsi Koolis oli publikul võimalik osa saada reedeõhtusest kontserdist Lavendel
Spa Hotelli kohvikus. Esine-

6. VIIMSI JazzPopFesti tulemused
l A-kategooria I koht – Noorte naiste koor Leelo vol. 2, dirigent
Toomas Voll
l B-kategooria I koht – Maksu- ja Tolliameti laulukoor Peale Viit,
dirigent Kristel Marand
l B-kategooria II koht – ViiKerKoor, dirigent Indrek Umberg
l Tulevikukooride I koht – Lastekoor Mariel, dirigent Maire Eliste
l Tulevikukooride III koht – Haabneeme Mudilaskoor, dirigendid
Ruth Heidmets ja Mariann Nirk
l Vokaalansamblite I koht – Viljandi Muusikakooli vokaalansambel Viva la Musica, juhendaja Hedi-Kai Pai
l Vokaalansamblite II/III koht – GAMA 2, juhendaja Moonika
Tooming
l Vokaalansamblite II/III koht – Gram of Fun, juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi
l Parima juhendaja eripreemia – Moonika Tooming (GAMA 2)
l Parima seade ja säravaima esituse eripreemia – Silja Uhs (ETV
lastekoor)
l Julge ja rõõmsameelse esinemise eripreemia – Haabneeme
Mudilaskoor
l Värske seade eripreemia “Saaremaa valsi” eest – Fred Rõigas
(Viljandi Muusikakooli vokaalansambel Viva la Musica)

jateks olid eelmise aasta parimad vokaalansamblid 2Loud ja
Gram of Fun. Festivali lõpetas
pühapäevane kirikukontsert.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus astus üles Viljandist pärit
vokaalansambel Maneo, kes jutustas lugusid emadest ja elust
ning pakkus publikule südamliku muusikalise elamuse.
Lisaks festivalikontsertidel
osalemisele said lauljad ja juhendajad sel korral võtta osa
kahest õpitoast. Maria Väli jagas teadmisi vokaalist ja laul-

misest ning Siim Aimla juhendas arranžeerimise õpituba.
Viimsi JazzPopFesti korraldab Viimsi Vallavalitsus, festivali kunstiline juht on Aarne
Saluveer. Korraldajad tänavad
koostööpartnereid ja toetajaid:
Viimsi Kool, Georg Otsa nim
Tallinna Muusikakool, Eesti
Kultuurkapital, Spa Hotel Lavendel, Talleke ja Pullike ning
Viimsi Keevitus.

Kristel Pedak
festivali projektijuht

5

22. mai 2015

Muuga reoveepuhasti
parandab elukeskkonda

Otsime Viimsi
kauneimaid
kodusid

7. mail pandi nurgakivi
vee-ettevõtte AS Viimsi
Vesi Muuga reoveepuhastile. 5,9 miljonit eurot
maksvaid töid teostavad
AS Viimsi Keevitus ja RVT
Ehitus OÜ.

Sellest 4,7 miljonit eurot tuleb
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel
Euroopa Ühtekuuluvusfondist,
vee-ettevõte panustab 1,2 miljoni euroga.
AS Viimsi Vesi juhatuse
liikme Argo Valteri sõnul saab
viimsilastele hädavajaliku reoveepuhasti ehitamine võimalikuks tänu heale koostööle Keskkonnainvesteeringute Keskuse,
Viimsi Vallavalitsuse ning ASiga Tallinna Sadam. “Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist tagastamatu abi saamine reoveepuhasti ehitamiseks on selle
projekti alustala, nagu ka partnerite toetus ja hea koostöö.
Ilma selleta poleks Viimsi Vesi
saanud nii mastaapseid ja suuri
investeeringuid nõudvaid töid
ette võtta,” ütles Argo Valter.
“Uus reoveepuhasti hakkab
puhastama nii Viimsi kui ka
Jõelähtme valla reovett, perspektiiviks on pakkuda teenust
ka Maardu linnale. Praegu kehtiv Tallinna Veega sõlmitud leping pole majanduslikult ega
keskkonnakaitseliselt juba ammu parim võimalus. Plaanime
eraldatud eurorahadest finantseerida ka torustike ehitamist
Viimsi idakaldal ja Pärnamäe
külas, praegu kestab riigihange
ehitaja leidmiseks,” ütles Argo
Valter.
Viimsi vallavanema Jan Trei
sõnul on oma reoveepuhasti
ehitamine viimsilaste elukeskkonna parandamisel ülioluline.
“Eesti ühe suurema reoveepuhasti valmimine tagab kõigi
Viimsi valla elanike ja asutuste reovee nõuetekohase puhas-

Viimsi Kauni Kodu konkurss on pikkade traditsioonidega, president Lennart Meri poolt algatatud ja ajas arenev ettevõtmine.

Aiavaade mulluselt kauni kodu konkursilt: roosid
pukspuuhekkide raamistuses.

Sedasi kerkib reoveepuhasti seadmete hoone. Fotod Liina Rüütel

Asi Viimsi Vesi juhatuse liige Argo Valter asetab nurgakivi silindrisse
päevakohaseid dokumente.

tamise. See vähendab oluliselt
survet ka reoveeteenuse hinnale,
mis on siiani sõltunud suuremas
osas AS Tallinna Vesi tariifidest.
Uue reoveepuhastiga vabaneme
ka murest, mis juhtuks siis, kui
Tallinna Vesi ei peaks mingil
põhjusel enam suutma Viimsi
reovett vastu võtta,” ütles Trei.
“Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine on üks osa

Viimsi valla mahukast veeprojektist. See suurprojekt saab ellu viidud eelkõige tänu valla
suutlikkusele panustada omafinantseeringuga ning Viimsi
Vee suutlikkusele hallata nii
mahukat projekti. KIK vahendas Ühtekuuluvusfondist projekti õnnestumiseks 12,2 miljonit eurot,“ sõnas KIK-i juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

Reoveepuhasti renoveerimise vajadus tuleneb ka veemajandustegevust ja reoveepuhastamist reguleerivatest normidest. Veevaldkonna direktiividest on olulisimad asulareovee puhastamise direktiiv 91/
271/EMÜ ja joogivee direktiiv
98/83/EMÜ. Liitumisläbirääkimiste tulemusena Euroopa Liiduga anti Eestile üleminekuperioodid antud direktiivide rakendamiseks. Nimetatud kahe
direktiivi rakendamine eeldab
reoveekogumisalade piires ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist.
Reoveepuhasti projekteerimisel on arvestatud Viimsi elanike arvu võimaliku kasvuga kuni 30 000 inimeseni. Rekonstrueeritava puhasti koormuseks
on planeeritud 30 000 IE-d. Puhasti keskmiseks ööpäevaseks
hüdrauliliseks jõudluseks planeeritakse 6000 m³ ning maksimaalseks reovee koguseks
10 000 m³.

Oleme jõudnud esteetilise, funktsionaalse ja ökoloogilise
harmoonia väärtustamiseni. Hindame kodusid, millest õhkab kodutunnet ja mis on ehitatud seal elavate inimeste
jaoks, peegeldades nende elamise kunsti. Need paigad on
ka loomulikus ja üksteist arvestavas suhtes ümbrusega.
Oleme Kauni Kodu komisjoniga aastate jooksul näinud väga paljusid imetlusväärseid kodusid, kõigil neil
on kordumatu isikupära. Oma kätega rajatud aiad on üks
ilusam ja huvitavam kui teine. Mõni rõõmustab ülima
lihtsusega, teine huvitavate ja keerukate lahendustega.
Tunnustamisel lähtume esitatud kodudest. Nii oleme Kauni Kodu tiitli andmise kõrval tunnustanud ka harmoonilist, lapsesõbralikku ja liigirohket aeda. Ikka maja ja aed
koos, tervikpildina oma ümbruse taustal. Peame oluliseks
ka lipuvarrast krundil või majal. Viimastel aastatel oleme
kiiganud ka tarbeaedadesse. Oma aia harimine on ju linnastumise ja hüperreaalsuse tasakaalustamisel väga oluline, see turgutab närve ja säästab keskkonda. Viimsilased
on väga võimekad, meil on kõike murulaugupeenardest
õuna- ja ploomipuudeni. Oleme tunnustanud ka korruselamuid, kus majaelanikud on koos kavandanud haljastuse ja
õues istumise ala või kus üks roheliste sõrmedega inimene
on loonud paradiisiaia, mis innustab teisi kaasa lööma.
Viimsi kaunid kodud on meile, viimsilastele, sama olulised kui mets ja merevaade. Meie aiad ja majad on meie
miljööväärtus – see, mida saame ise, omal jõul kaunimaks
muuta.
Kaaskodanikud ja külavanemad! Palun teatage kaunitest kodudest 1. juuniks Marje Plaanile e-posti aadressil
Marje@viimsivv.ee.
Kaunid kodud, pange ennast valmis – meie esimene
ringsõit on juba 4. juunil!
Kauni Kodu komisjoni nimel

Ene Lill

Riina Solman

MLA Viimsi Lasteaiad
ootab oma meeskonnaga liituma
- muusikaõpetajat (0,25 ametikohta),
- logopeedi (täis- või osaline tööaeg),
- rühmaõpetajat,
- õpetaja assistente,
- õpetaja abisid.
Eeldame kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridustaset,
head suhtlemis- ja koostööoskust, soovi töötada
eelkooliealiste lastega.
Tööle asumine augustis 2015.
Kandideerimiseks saatke CV hiljemalt 31. maiks
aadressile anne@viimsilasteaiad.ee.
Lisainfo telefonil 5622 0121.
www.viimsilasteaiad.ee

Raamatu ja roosi päev ning
muuminäitus
UNESCO egiidi all peetakse igal kevadel rahvusvahelist raamatu ja autoriõiguse päeva.
Haabneeme Koolis tähistati
raamatu ja roosi päeva 29. aprillil. Lapsed kinkisid sel puhul
koolile raamatu, mis märgistati sümboolse päeva templi ja
oma nimega. Sedasi muutub
aasta-aastalt ka laste ja noorte
suhtumine raamatukogusse, kus
paljud raamatud on natuke “enda omad“.
Koostöös Soome InstituudiMuumid on kõikjal.
ga avati 6. mail koolis muuminäitus. Näitusel eksponeeritakse pilte ja raamatuid, muumisid
ja muumisümboolikat kandvaid esemeid, mis äratavad kõigis
sooje tundeid. Näituse koostas Soome Instituut Tove Janssoni
100. sünniaastapäevaks ning see rändab nüüd mööda Eesti
raamatukogusid. Kõik soovijad saavad kokkuleppel külastada
muuminäitust Haabneeme Koolis kuni mai lõpuni. Meilt rändab näitus Tartusse.

Vaike Kurel
Haabneeme Kooli raamatukoguhoidja
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Ku:lsa:l avab
Viimsis uudse
meelelahutuskeskuse
Alates augustist pakub Viimsi Ku:lsa:l põnevat
tegevust kogu perele. Viimsi Keskusesse avatav
üle 2000 m2 meelelahutusala ühendab bowlinguja piljardisaalid ning laste siseseikluspargi.

Ku:lsa:lis on tegemist tervel perel. Foto Kaupo Kikas

Vabaaja- ja meelelahutuskeskuse tegevjuhi Riin Raie sõnul on Viimsi Ku:lsa:lis mitmeid tehnilisi lahendusi, mida
kasutatakse Eestis esmakordselt. Bowlingusaali muudab
eriliseks ainulaadne rajaprogramm ning võimalus uudistada bowlingu tehnikaruumi. Avatavas Viimsi Ku:lsa:lis on
8 bowlingurada, 10 piljardi- ja 2 snuukrilauda. Valgus- ja
helilahendus muudavad külastuselamuse eriliseks.
“Ootame Viimsi Ku:lsa:li aega veetma nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Samal ajal kui vanemad lahutavad meelt
bowlingut või piljardit mängides, saavad pesamunad lõbusalt aega veeta toredal lastealal, jäädes siiski vanemate vaatevälja,“ selgitas Raie. “Vanemaid lapsi ootab aga
seiklusrikas mängukeskus, mille uudsed atraktsioonid pakuvad avastamisrõõmu kogu päevaks.”
Tallinnas 2002. aastast tegutseva bowlingu- ja piljardiklubi Ku:lsa:l kohta vaata lisainfot www.kuulsaal.ee.

Viimsi Ku:lsa:l

Hea Viimsi ettevõtja!
Viimsi Vallavalitsusel on koostamisel vallas tegutsevate
ettevõtete andmebaas, milleks ootame informatsiooni
Viimsi vallas tegutsevate ja valda registreeritud ettevõtjate kohta.
Edastatud andmete põhjal oleme koostamas valla kodulehele kohalike ettevõtete andmebaasi. Samuti on Viimsi Teataja alustanud uus rubriik “Viimsi ettevõtted ja ettevõtjad“,
kus soovime tutvustada valla ettevõtteid.
Soovime ettevõtete kohta saada järgmist informatsiooni:
ettevõtte nimi, tegevusala, kodulehe aadress, esindaja nimi,
telefon, e-post.
Palume info edastada hiljemalt 22. juuniks märksõnaga
“Ettevõte“ e-posti aadressile liina.ryytel@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus

Püünsi Kool otsib
oma tegusasse kollektiivi:
- klassiõpetajat (1 koht)
- lasteaia õpetajat (1 koht)
- õpetaja abi lasteaia ossa (1 koht)
Tööle asumine august 2015.
Avaldus ja CV saatke hiljemalt 25. maiks aadressil
Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013
või e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Vallas tegutsev ettevõte:
Skeleton Technologies OÜ

Technologies ja Ioxus ning Koreast NessCap.

Skeleton Technologies
on Euroopa juhtiv superkondensaatorite tootja,
piloottootmise, arenduse
ja teaduspoolega tegeleb
firma enamjaolt Viimsi
vallas.

Ettevõte sai hoo sisse 2009.
aastal, kui noored ettevõtjad
Taavi Madiberk ja Oliver Ahlberg otsustasid pika arendustöö järel viia Tartu teadlaste
loodud tehnoloogia tootmisse.
“Kui 2009. aastal tekkis võimalus osta osa teadlaste intellektuaalsest omandist ning alustada
koostööd niivõrd võimeka teadlaste meeskonnaga superkondensaatorite kommertsialiseerimise alal, oli kiire otsustada.
Eriti seetõttu, et meie tegevjuht
Taavi Madiberk on tehnoloogia
ja selle potentsiaaliga juba kaua
aega kursis,” sõnas ettevõtte
tootmisjuht Oliver Ahlberg.
“Superkondensaatorid sarnanevad akudele, kuid on palju kõrgema võimsustiheduse ja
pikema eluaega. Meie näitel on
võimsustihedus üle 80 kW/kg
ning kuni 1 miljon laadimistsüklit akude mõne tuhande vastu, seetõttu on meie superkondensaatorite lahendus keskkonnasõbralik ja kuluefektiivne. Neid kasutatakse erinevates
tööstusharudes autodest kosmoselaevadeni,” kirjeldas Ahlberg Skeleton Technologies OÜ
tooteid.

Suurriigid ja Viimsi

Kuue aastaga on Skeleton Technologiest saanud superkondensaatorite tootmisele pühendunud suurettevõte. Firma harud
on lisaks Eestile ka Soomes ja
Saksamaal, edasimüüjad näiteks ka Iisraelis. Põhitootmine
on Saksamaal, Viimsis tehakse
peamiselt katsetusi.
“Saksamaal alustame selle
aastal lõpus tehase ehitust, seni
käib Viimsis piloottootmine ja
arendustegevus. Kuigi pärast tehase valmimist Saksamaal liigub suurem osa tootmisest Saksamaale, jääb plaanide järgi
Viimsisse kindlasti arendustegevus ja ka n-ö high-end toodete loomine kosmosetööstusele, mootorspordile jt tööstusharudesse, kus on vaja paindlikkust ja võimalikult kõrget
tehnoloogilist taset,” sõnas Ahlberg.
“Meie põhitootmine läheb
Saksamaale seepärast, et olla
klientidele lähemal ja Saksamaa on Euroopas suurim superkondensaatorite turg.
Oleme Viimsis investeerinud hoonesse ja leidnud siia väga head inimesed, seega ei ole
meil kindlasti plaanis Viimsi
tehast sulgeda ja mujale kolida,” kinnitas Ahlberg.

Ettevõtte siht on lai

“Oleme Euroopa Liidu suurim
ultrakondensaatorite tootja. Tä-

Toetus riigilt

Tootearenduses on olnud suur
roll riigi toetusel.
“Niivõrd teadusmahukate
toodete arendamisel on riigi abi
ääretult oluline. Hea meel on
tõdeda, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on toetanud mitut meie projekti. Näiteks projekti n-ö järgmise generatsiooni superkondensaatorite
väljatöötamiseks, et olemasolevat konkurentsieelist veelgi suurendada, ning projekti, mille käigus loome intelligentseid ITlahendusi superkondensaatorite laadimiseks, tühjaks laadimiseks, nende “tervise” jälgimiseks jms. Sarnaseid lahendusi või tehnoloogiaid mujal
maailmas ei ole ja ilma EAS-i
abita ei oleks meil võimalik olnud neid projekte ka Eestis ette
võtta,” sõnas Ahlberg.

Ettevõtte alustala on
noorus

Skeletoni tootmisjuht Oliver Ahlberg (vasakul) ja tegevjuht Taavi
Madiberk (paremal). Foto Mihkel Maripuu (Postimees)

na keskendume peamiselt n-ö
high-end sektorile nagu kosmos
või mootorisport, kuid samas
valmistame partiisid autotööstusele, rasketööstusele ja paljudele muudele valdkondadele,” sõnas Alhberg.
“Meie klientide hulka kuuluvad mitmed Euroopa suurimad autotootjad ning kosmosetööstus. Tänasel päeval on
enamiku klientidega sõlmitud
konfidentsiaalsuslepingud, nimeliselt võin seetõttu nimetada ainult Euroopa Kosmoseagentuuri.
Põnevatest projektidest on
meil koos Euroopa Kosmoseagentuuriga praegu välja arendamisel maailma esimene kosmoses kasutamiseks mõeldud
superkondensaator,” kirjeldas
Ahlberg koostööd teiste organisatsioonidega.
Et ette kujutada kosmoseagentuuri tööd, kosmoselaevade ehitust jm, on ettevõtte delegatsioon külastanud ka Euroopa Kosmoseagentuuri koostööpartnereid. Külastati Aerospace Alenia, Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES) ja
Airbusi ning arutati koostöövõimalusi.
Mõne aasta eest kinnitasid
ettevõtte juhid meediale, et soovivad viie aasta jooksul saada
juhtivaks ettevõtteks kondensaatorite valdkonnas. “Üks
etapp on läbi – oleme hetkel
Euroopa suurim superkondensaatorite tootja, kuid tegelikkuses sellest ei piisa veel kaugeltki, et rahuldada kõigi klientide
ja soovijate vajadusi. Seetõttu
plaanime võimalikult kiiresti

laieneda nii Eestis kui ka Saksamaal,” selgitas Ahlberg.

Patenteeritud
tehnoloogia

Ameerika Ühendriikide patendiamet on patenteerinud ettevõttes kasutatava tehnoloogia,
see annab konkurentsieelise.
“Meie patenteeritud tehnoloogia võimaldab pakkuda konkurentidest viis korda kõrgemat
võimsust ning kaks korda kõrgemat energiatihedust, millega
lahendame kriitilisi energiasalvestuse probleeme, näiteks talletades ja taaskasutades pidurdusenergiat autodes või raskeveokites või pakkudes tagavaravoolu lahendusi energiaefektiivsuse tõstmiseks. Konkurentsieelis on ka superkondensaatori
kaal. Näiteks meie 180 grammi
kaaluv superkondensaator võib
asendada turuliidri rohkem kui
pool kilo kaaluvat toodet,” kinnitas Ahlberg üht eelist.
Tehnoloogiliste konkurentsieeliste tõttu ei ole ettevõte
seni aktiivselt pidanud turundusega tegelema, kliente on
rohkem kui jõutakse ära teenindada.
Eestlaste suurimateks konkurentideks on praegu Ameerika Ühendriikidest Maxwell

Skeletontechi on loonud kaks
sõpra. Üks noormees oli ettevõtet luues 22- ja teine 20-aastane.
Veel 15 aastat tagasi oleks
Taavi Madiberki ja Oliver Ahlbergi nende nooruse ja hulljulguse tõttu sihtida Euroopa
turge vaadatud vist halvasti.
Noormeestel läks õnneks paremini. “Me ei ole kuulnud ühtegi halvustavat nooti vanuse
pihta, kuigi vähemalt algusaastatel võis ettevõtte asutajate vanus veidi ebatavaline tunduda,
eriti nii konservatiivses sektoris nagu energiasalvestid,” sõnas Ahlberg.
Kõrgtehnoloogiline tootearendus on kindlasti keerukam
kui Eestis üha levinum infotehnoloogia valdkond. Ahlberg
julgustab noori edukaist näiteist õppima ning riiki noorte
ideid ühaema toetama. “Kindlasti on oluline riigi suurem
toetus teadusarendusele, kuid ka
järgnevatele sammudele – toodete turuletoomisele ja tootmisele. Tähtis on, et jõutaks arusaamiseni: ühiskonda viivad
edasi ettevõtjad ja ettevõtlikud
inimesed.
Kui ettevõtlust rohkem propageerida, siis tundub see ka
noortele perspektiivikama võimalusena. Eestis ju on ees edukaid näiteid: GrabCAD, TransferWise ja Skeleton Technologies,” sõnas Ahlberg.

Liina Rüütel

Skeleton Technologies OÜ
l Tegevusalad: nanostruktuursete süsinikmaterialide ja suure
võimsusega energiaallikate arendamine ning tootmine.
l Sertifikaadid: RoHS Compliant, Skeleton Technologies on lepinguline Euroopa Kosmoseagentuuri partner ning ettevalmistamisel on ISO sertifikaadid.
l Tooted ja kaubad: suure erivõimsusega superkondensaatorid
ja nanostruktuursed süsinikmaterjalid.

7

22. mai 2015

Teatriõhtu Viimsi Koolis
15. mail on Viimsi Kool täis
suminat, kohvi- ja koogilõhna, sahmerdamist ja
ootusärevust. Algamas
on teatriõhtu, kus näiteringid Eksperiment ja
KOKK esinevad tänavuste
lavastustega.

Publikut ootavad end avastama
viis eriilmelist teatrimaailma.
Esimesena etenduv “Maailm on
päris, aga päris ongi mängult“
põhineb Hando Runneli luuletustel, sest nii nägi ette Tuulelaste festival, kus jaanuaris
käidi ja laureaaditiitliga naasti.
“Leidlikult komponeeritud, humoorikas, samas sügavamõtteline,” leiavad lapsevanemad.
Vaatama tulnud klassikaaslased
arvavad, et luulevormis tekst lisas huvitava nüansi.
Trupi noorim liige Emili
Kelle, kes alles sel õppeaastal
näiteringis Eksperiment alustas,
tunnistab, et luuleetendust alustas ta väga ebakindlalt. “Hando
Runneli luule oli nii loogiline ja
jäi kergesti pähe, et mõistsime
trupiga üksteist poolelt sõnalt.
Ma nautisin ka kõiki prooviaja
laupäevi.”
Näitering KOKK alustab
Mihkel Seederi kirjutatud ja
Eva Kalbuse lavastatud näidendiga “T-Rex”. Kava teatab:
“Kui mäng haarab kaasa, on
tagajärjed ettearvamatud. Me
kõik otsime Tõde. Tõe avaldamisega kaasneb ka vastutus.
Mis saab siis, kui Tõde kokku
variseb?”
Laval on müstiline vanapaar,
nende grimeerimiseks andis
häid näpunäiteid grimmikunstnik Mare Bachman. Põneva näitlejatöö teevad 9. klassi õpilased Rhett Kütsen ja Jessica
Kari. Saaremaa Miniteatripäevadel valiti Jessica Kari parimaks naisnäitlejaks. Nii õpetajaid kui ka klassikaaslasi
üllatab Allan Möldre. Muidu
vaikne noormees teeb vahva
rolli salapärase mehaanikuna.
Trupi juhendaja Eva Kalbus
räägib, et “T-Rex” oli trupile
väga suur väljakutse. Materjal
nõudis näitlejatelt oluliste teemade üle mõtlemist ja lavalahenduste leidmist. Näitekirjanik
Mihkel Seeder kirjutas selle näidendi just KOKK trupile. Näitlejad pakkusid ka ise ideid. Lavale toodi ühe ideoloogilise eeskuju järgijate rühmitus koos
oma traditsioonide ja tõekspidamistega. Näidendi rituaalne
kambavaim mõjus ka trupile.
Etenduste vaheajaks on Eksperiment lauad katnud omatehtud küpsetistega. Külalised
saavad kohvikus vabalt valida
ja toetuskarpi oma äranägemise järgi maksta.
Algab nende järgmine etendus “Maailma avastamine”. Laval on sinakas valgus, taamal
ripuvad võrgud. Kostub tuule
puhumist, lainete loksumist;
hääled kasvavad üle tormiks….
Laval hakkab plinkima majakas. “Nagu päris,” sosistab saalis kellegi lasteaiaealine vend.

Viimsi teeb
tänavakunsti
Kolmapäeval, 3. juunil kell 9–14 toimub Haabneemes, Kaluri tee 3-5 parkla asfaldil tänavajoonistuste aktsioon, et tähistada lastekaitsepäeva,
muuta lõbusamaks oma elukeskkond ja panna
proovile oma loovus.

Fotodel on hetked näiteringide Eksperiment ja KOKK lavastustest. Fotod erakogu

“Maailma avastamine” põhineb Jaan Krossi ja Alessandro Baricco tekstidel, see lugu
on inimestest, kes ei julge või
ei oska minna midagi uut avastama. Laval on hulk kujundeid.
Meelde jääb mäng köiega: see
moodustab laeva, on abiks kinni hoidmisel, selle otsa saab
ronida ja kõrgustest tõdeda,
et tegelikult me julgeme ja
suudame. “See on üdini meie
enda lugu ja läheb kõigile hinge, inspiratsiooniallikaiks on
Viimsi ja rand ja meri,” leiab
trupp üksmeelselt.
Lavastaja Külli Täht selgitab, et algul kavandati koduteemalist lavastust, trupi ühtne
orgaanika lasi sel proovides
aga edasi areneda. “Meeskond
on väga võimekas ja ühtehoidev, nendega saaks maailma
avastama seilata küll,” usub
Külli ja trupp on temaga nõus.
“Lavastus andis mulle nii
palju, sain aru, mis on teele
asumine ja kohale jõudmine.

Prooviprotsess arendas mu empaatiavõimet ja tunnetust, kuidas kõik koos toimima panna,”
rõhutab Heleriin Lass.
Triinu Roosnagi tunnistab,
et lavastus on väga emotsionaalne, kuigi luua oli lihtne –
ideed lihtsalt tulid.
Narvas kooliteatrite vabariiklikul festivalil tunnustati lavastus laureaaditiitli vääriliseks
just terviklikkuse pärast.
Teatriõhtu jätkub meeleolupiltidega, nüüd on avastada
näitetrupi KOKK “Vaikuse varjundid”.
Vaikuse olulisusest saab tihti aru siis, kui seda pole piisavalt. Tekib igatsus tõelise vaikuse järele. Trupp mõtiskles samal teemal, motiivi arendades
sai sellest oma lugu. Eestis on
üheks vaikuse eestkõnelejaks
Fred Jüssi, tema mõtisklused
on paeluvad, puudutavad ja väga tabavad.
Viimane etendus oli küll eksperiment. Ja näitetrupp Ekspe-

riment võtab vastutuse enda
kanda. Etendub “Vaba(n)dust!”.
Kavalehel on kirjas, et tükk
kuulub füüsilise teatri žanri.
Idee oli teha tantsulavastus,
kus mõtteid oma kehaga edasi
anda. Loomise käigus lisandusid siiski tekstidki, etenduses
olid need omavahel põimunud.
Selline lavastus nõuab ohtralt füüsilist ja vaimset pingutust, et olla kogu aeg kohal ja
õppida oma keha kasutama sõnade asemel. Koreograaf ja lavastaja Mihkel Ernits tegi ära
suure töö: andis teismelistele
midagi, mille pinnalt tulevikus
edasi minna.
Ott Salla tõdeb, et prooviprotsess sisaldas kõike: arusaamatust, nalja, hirmu, tüdimust,
soovi end tõestada. Alguses ei
saanud üldse aru, kuhu need
enda loodud liikumiskava jupid viivad, lõpuks sai aga tõelist rõõmu ja vabadust tunda.
Lavastus räägibki vabadusest, mida teismelised saavutada tahavad, kuid oma vabaduse liigne nautimine võib viia
kellegi teise vabaduse ära võtmiseni.
Viimsi Kooli direktriss Karmen Paul on teatriõhtu järel liigutatud: “Näiteringid Eksperiment ja KOKK on kujundanud
endale samuti oma näo, nagu
on Viimsi Kooli muusikaliteatril. Lavalt peegeldub tugev ühtsus- ja peretunne. Hingatakse
ja liigutakse koos, ollakse üksteisele toeks. Avalduvad pädevused ja oskused, mida tavatundides ei näe. Tulemus ei tule tühjalt kohalt. Nii nagu iga
orkester vajab dirigenti, et tekiks õige rütm ja kooskõla,
ei saaks näitetrupid hakkama
ilma oma juhendajate Külli ja
Evata. Tänu järjepidevale tööle on noored vallutanud kohalikud võistlused ja avardavad
piire väljaspool Eestit. Soovin
teile julgust ja loovust eksperimenteerida – raamidest väljaspool on palju ruumi.“
Teatriõhtu külastaja hinge
jääb lootus kohtuda järgmisel
kevadel. Seniks aga tuleb enda
jaoks avastada uusi maailmu!

Eksperiment ja KOKK

Joonistuste teema on Viimsi maakaart. Osalejad saavad
maailma suurimale Viimsi poolsaare ja saarte kontuuriga
märgitud kaardile asfaldil joonistada oma koduvalla tähtsaid ja armsaid kohti, maju, asju, loomi, linde, kalu, loodusobjekte jne.
Osalevad Viimsi Kunstikooli, Viimsi Huvikeskuse ning
Viimsi koolide õpilased ja juhendajad. Oodatud on aga
kõik teisedki huvilised, kes soovivad kätt proovida asfaldijoonistuste tegemisel.
Lisaks asfaldijoonistustele on kavas teha värvide, rullide ja pintslitega üks suuremõõtmelisem pilt või joonistus,
mille kavandi töötavad välja ja teevad teoks Viimsi Kunstikooli õpetajad ja õpilased. Mõeldud on ka kõige väiksematele, kelle tegevusi juhendab Viimsi Huvikeskuses
tegutsev Isemoodi Isetegijate Loovustuba.
Lisateavet saate Viimsi valla kultuuri- ja spordiametist
Marje Plaanilt telefonil tel 6028 66 või kirjutades e-posti
aadressil marje@viimsivv.ee.
Ilusat ilma ja inspiratsiooni! Kohtumiseni 3. juunil
Haabneemes!

Kultuuri- ja spordiamet

Laulud lastele:
“Miki Merehädas”
3. juunil randub Miki purjekas Hanna-Liina Võsa
lastelaulude plaadiesitluskontserdiga “Miki
Merehädas“ Viimsi vabaõhumuuseumi Kingu
talu hoovi.
“Miki Merehädas” on lastele, kes ka vihmase ilmaga limpsivad uhke näoga jäätist ning unistavad jalutuskäigust vikerkaarel. Neile, kes kilkavad rõõmust, kui on leidnud
kassikullase kivikese või värvilise klaasikillu. Ja neile, kes
jõuavad peale pikka koolipäeva veel puupulkadega mõõgavõitlust või aardejahti pidada. Ehk annavad need laulud
mõtteid uuteks põnevateks mängudeks või aitavad uinuda,
kui päeva mängud mängitud!
Uuel lastelaulude plaadil ning samanimelisel kontserdil kõlavad armastatud laulud ETV Lasteekraani lastesaadetest ja laulja enda lapsepõlvest. Need laulud pakuvad
kaasalaulmise lusti lastele ja lõbusat äratundmisrõõmu lapsevanematele. Külalistena löövad plaadil kaasa Märt Avandi, Liisi Koikson ja Klara Mägi. Kitarril Marek Talts ja Marti Tärn.
Kontsert on pühendatud Eve Viilupi mälestuseks ja
Ave Kumpase austuseks!
Lisainfo ja grupibroneeringud: kamber.ee.

Jaanus Tepomees

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.
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Keeris tõi
Vilniusest hulga
auhindu
Ene Metsa klubi Keeris tantsijad osalesid
9.–10. mail Leedus Vilniuses toimunud võistlusel
Lithuanian Spring Cup 2015.
Lisaks eestlastele oli osalejaid ka Taanist, Inglismaalt,
Poolast, Lätist, Saksamaalt, Soomest jm. Päevad suurel
rahvusvahelisel ja osalejaterohkel võistlusel olid pingelised, kuid ka saavutused on suurepärased.
Võimlemis- ja tantsuklubi Keerist tunnustati kokku
kuues võistluskategoorias, neist viies saavutati esikoht!
I koht võideti sellisetel aladel: disco dance small
groups juniors, show dance formation juniors (kava “Labürint”), pop dance teams juniors (kava “Magnet”), hiphop dance small groups adults, disco dance duo adults. II
koht toodi koju kategoorias disco dance duo juniors.
Palju õnne ja suur tänu Ene Metsale ja klubi Keeris
tantsijatele!

Viimsi Teataja

Segakoor Viimsi
kontsertreis
Mulgimaale
Segakoori kevadine kontsertreis viis meid
Taagepera lossi Helme kihelkonnas.

Eesti noortel on rohkem
iseseisvust kui hispaanlastel
Viimsi Valla ja Cordoba
linna koostöö on pikaajaline ja edukas. Koostöö
raames oli 18. veebruarist selle nädalavahetuseni Viimsis kaks noort
vabatahtlikku: Francisco
Manuel Espejo Jimenez ja
Susana Hidalgo Lopez.

Nad olid siin EL-i programmi
Erasmus+ projekti ELMER raames. Francisco oli väga aktiivne: töötas kunstikoolis, Viimsi
Noortekeskuses ning Viimsi
Koolis. Ta korraldas Tallinnas
Hispaania majas keelekursuse
ja tegeles ka oma erialaga, töötades Eesti Kunstimuuseumis
restauraatorina. Susanat huvitas
eriti inimõiguste teema, tema
töö oli seotud Eesti Inimõiguste Instituudiga. Lisaks töötas ta
Randvere Koolis.
Hispaania vabatahtlikud kohtusid paljude Viimsi noorte,
noorsootöötajate, õpetajate ja
ametnikega, Viimsis oli tunda
Hispaaniat. Koostöö on alati
kahepoolne. Noored lahkusid
suure kogemustepagasiga, paljud Viimsi noored õppisid aga
tundma Andaluusia kultuuri ja
toite ning flamenkot. Suur tänu
kõigile, kes aitasid programmi
korraldada ja peresid, kes noori majutasid!
Kuidas avastasite Viimsi ja
võimaluse siia tulla?
Susana: Mulle meeldivad
väikesed riigid, neis on midagi
erilist. Ma ei teadnud väga palju Eestist. Teadsin, et teie riik
on olnud lühikest aega isesei-

Meie koor Taagepera lossi ees. Foto erakogu

Taagepera teekonnal põikasime Paide lähedal sisse ka
Eivere mõisa. Pärast mõisaga tutvumist laulsime härrastemaja saali akustika proovimiseks Otto Fisheri ”Kui ma
oleksin kellukest”. Itaaliakeelne kõlav lauluke sobis sinna
hästi. Eivere mõisa on esmamainitud 1552. aastal. Pikemalt kuulus valdus Stackelbergi perekonnale. 1945–2000
tegutses mõisas laste- ja vanurite kodu. Mõisa renoveeris
soome abielupaar, praegune omanik on jaapanlane.
Taagepera loss on võimas! Uhke kivilossoss on mahapõlenud puithäärberi asemele ehitatud eelmise sajandi
algukümnendil, mil valdus kuulus von Stryckidele. Mullakarva loss kerkib nüüd kivirahnuna mäekünkal. Lossi viimane omanik oli tavatu isiksus, ta lasi ehitada tohutu hoone, mis mõjub keskaegse linnusena. Lossi eripära rõhutab
ka materjalide valik: robustselt murtud graniit, krobeline
krohv, soomusjas kiltkivi.
Pilku köidavad võimas 40-meetrine peatorn, rohked
katuseviilud, rõdud ja korstnad. Hoone arhitekt oli Otto
Wildau. Taageperal oli kaua sanatoorium, 2003. aastast on
renoveeritud loss avatud külastajatele. Eriti hinnatud on
loss nüüd pulmakohana.
Pärast oma tubade kättesaamist tegime lossi saalis proovi. Täpselt kell seitse sisenesime kontserdiks rahvast täis
saali. Uhke tunne oli tervitusaplausi saatel läbi saali kõndida. Laulud kõlasid hästi ja kuulajate vastuvõtt oli väga
soe. Lõpuaplaus oli nii tugev ja nõudlik, et laulsime lisaloo. Tundsime, et meie laul tõesti meeldis kuulajatele.
Järgnes koori õhtusöök banketisaalis, meie oma pidu
laulu ja tantsuga kestis üle kesköö.
Järgmisel päeval käisime Tõrva laadal. See oli parajalt lustakas, sai ostes hindu kaubelda ja maitsta kohalike
väikeettevõtete toodangut. Ilm oli päikeseline, seltskond
suurepärane, meeleolu rõõmus ja kogu reis imeline!

Vilja Räim

Susana Hidalgo Lopez ja Francisco Manuel Espejo Jimenez
Leppneeme sadamas. Foto Liina Rüütel

sev, kuid väga arenenud inimõiguste alal. Viimsist ei teadnud ma midagi!
Francisco: Ma ei teadnud, et tulen Viimsisse. Valisin
võimaluse tulla Eestisse, meid
saadeti siia valda.
Kas olite juba Hispaanias
tuttavad?
F: Ei, enne reisi olime vaid
korra asjade arutamiseks kohtunud ja joonud Cordobas kohvi.
Olite siin kolm kuud. Milliseid emotsioone Viimsi tekitas?
S: Mulle meeldib väga Viimsi rahulik elukeskkond.
F: Siin on suurepärane. Kui
ilm oleks natukene soojem, oleks
see parim koht maailmas.
Millised olid teie päevad
Viimsis?
F: Mul oli Eestis palju teha.
Pärastlõunati töötasin Viimsi
Noortekeskuses, koolis toetasin hispaania keele õpetajat
ja kunstikoolis sealseid õpetajaid. Hommikuti õpetasin his-

paania keelt Hispaania majas
ja töötasin restauraatorina Niguliste muuseumis.
S: Mina töötasin Randvere
Koolis ning Inimõiguste Instituudis.
Mis on siinsete noorte elus
teisiti kui teie kodukohas?
F: Hispaanias on vanemad
väga kaitsvad, siin on noortel
palju rohkem iseseisvust. Noored liiguvad vabalt ringi, neil on
oma telefonid ja pangakaardid.
See oli võõras ja harjumatu.
Kas Eesti lapsed ja noored on üllatasid kuidagi?
S: Loomulikult. Nad on väga viisakad ja tähelepanulikud.
Randvere Koolis tundsin end
kohe koduselt.
F: Eesti noored on väga aktiivsed ja talendikad.
Mida olete eestlastelt õppinud?
S: Eestlased on väga lugupidavad ja hoolivad.
F: Täpsust, kohusetundlikkust, haritust.

Kuidas võrdleksite Eesti ja
Hispaania kultuuri?
F: Meie, hispaanlased, oleme lärmakad ja väga emotsioonaalsed. Võõrad arvavad tihti
meie kõnelemisest, et kakleme.
Selline on vahemereline karakter. Hispaanlased on avatumad
kui eestlased. Ma arvan, et see
on seotud ka kliimaga.
Lisaks kultuurile erineb
ka toit.
F: Mulle väga meeldib hapukoor. Eesti maiustused ja piimatooted on suurepärased.
S: Ma vist polegi selgeks saanud, milline on tüüpiline Eesti toit. Mulle meeldivad väga
vene köögi mõjutused.
Kas midagi Eestis ka üllatas või ehmatas?
F: Heas mõttes üllatasid haridussüsteem ja täpsus. Kui
keegi kaotab kinda, siis pannakse see nähtavasse kohta, et
omanik selle leiaks. Kuid inimesed on vahel liiga kinnised.
Alguses mõtlesime, et nad on
meie peale pahased, kui julgesime midagi küsida.
S: Mind üllatas, et inimesed räägivad ühistranspordis nii
vaikselt.
Millised kogemused ja mõtted võtate koju kaasa?
F: Mõtlen, kuidas ühiskondlikult aktiivsem olla, sain meeskonnatöö kogemuse ja palju
häid emotsioone.
S: Eesti ei ole lihtsalt ilus
ja huvitav maa, see maa on ka
suurepärase kultuuriga.

Kadi Bruus
Liina Rüütel

Koolide ühisprojekti ESTIC tulemused
Lõppes 2013. aastal alanud Viimsi Kooli ja Islandi kooli Fjölbrautaskollin via Armuli ühisprojekt “ESTIC – Sustainable School
Policy“.
Gümnaasiumiastme õpetajatele suunatud projekti keskmes oli jätkusuutlikkus. Projekti rahastati EMP ja Norra stipendiumiprogrammist, Viimsi Koolist olid asjaga seotud üheksa õpetajat,
koolijuht ja projektijuht.
Partnerkooli eeskujul töötasime Viimsiski välja jätkusuutliku kooli kontseptsiooni. Selles raamdokumendis on
kirjas16 eesmärki, nende teostumiseks vajalikud tegevused ja vastutajad. Kontseptsiooni väljatöötamine pani meid laiemalt arutama
jätkusuutlikkuse üle ning see oli ka eeltööks kooli uue arengukava
koostamisele. Kontseptsioonist lähtuvad mitmed uued tegevused,
näiteks uuskasutusturg, roheturg ja raamatute ringlus, prügi sorteerimine, kogu kooli koristuspäev, loodusklassi idee jm. Kooli tervikprojekt Keskkonna Investeeringute Keskusele sai ka rahastust.

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!

Põnev oli Eesti – Islandi õppematerjalide loomine. Selle jaoks
käidi mullu märtsis koos Islandi õpetajatega Ida-Virumaal, septembris külastati aga Islandit ja filmiti sealse looduse imesid.
Valminud filmiklippe saab kasutada eri ainetundides. Ühte klippi
näete, kui skännite sisse juuresoleva QR-koodi.
Lisaks koostasid õpetajad õppematerjale seitsme aine jaoks,
näiteks teemal Islandi ja Eesti parlament, Islandi ja Eesti energiatootmine, Islandi saagad jt. Loodi ka jätkusuutlikkuse teemaline
iseseisva töö materjal gümnaasiumiõpilastele. Matemaatika-loodussuunal analüüsiti gümnaasiumi õppeaineid, uuriti, mida tehakse teistes koolides ja vaeti oma ressursse suunaarenduseks.
Seeläbi paranes õpetajate koostöö ja süvenes arusaam, et loodussuuna sees peavad ained üksteist toetama.
Projekti raames koostatud materjale on võimalik vaadata ja kasutada projekti koduleheküljel sites.google.com/site/esticproject.

Maarja Urb

ESTIC projektijuht
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Saarevanem Terje Lilleoks:
“Pranglile on vaja lastega noori peresid”
Viimsi valla külavanemate seas on ka üks saarevanem. Mullu 17. detsembril valis kolme külaga Prangli rahvas oma
saarevanemaks Terje
Lilleoksa.

Väikese, kuid tugeva kogukonnaga Prangli saarel tehakse
saarevanema sõnul selget vahet, kes on siin põline elanik,
kes sissetoodu ja kes ise tulnud. “See ei muutu ka siin elatud ajaga. Minu ämma parim
sõbranna on 80 täis ja Pranglil
elanud 60 aastat – ikka on ta
sissetoodu. Kuid ega seepärast
meisse siis halvasti suhtuta,”
selgitab Terje (42), kes on samuti sissetoodu – Jaagu-Uuetoa talu minia.
Seda Idaotsa küla talu teavad kõik, kes on saarel ekskursioonil käinud. Siin tegutseb nimelt Prangli Puutöökoda ja selle juures on suvehooajal avatud saare ainuke suveniiripood.
Siit saab osta näiteks uhkeid
pihlakaokstest painutatud aiatoole ja maitsekaid kaltsuvaipu
või tellida hoopis riiuli. Puutöökoja tugisambaks on Terje
kuldsete kätega mees Ivo. Äriplaani, millega natuke oma pereettevõttele toetust saadi, kirjutas aga Terje.
Puutöökoda avati 2011. aasta suveks, sel talvel laiendati
õuevärava kõrval paiknevat poemajakest, et turistid ära mahuksid. Suvel käib turiste pidevalt, nendega tuleb suhelda
nii soome, inglise kui ka saksa
keeles. Pikalt Kirilille kirjastuses töötanud Terje võõrkeeltega hätta ei jää.
Jaagu-Uuetoa talus elavad
Prangli ainukesed hobused Kepsu ja Raselli, kellega saavad
sõita ka saarel puhkajad. Kolmel Prangli perel on veel oma
lehm ja kolmel lambad. Kahjuks neist ei piisa, et kunagisi
rannakarjamaid niitmise ja karjatamisega korras hoida.
Hobused ja ratsutamine on
Terjele lapsepõlvest peale väga meeldinud. Pranglil läks täide tema suur unistus: ta saab
maal elades oma hobusega päikeseloojangu ajal rannas kapata. Kodusaare ilusaim kant
on Terje arvates erilise auraga
Loo otsa.
Terje ja Ivo Lilleoks tutvusid mandril, saarele naases Ivo
12 aastat tagasi, siis kui ema
Olga enam üksi majapidamisega toime ei tulnud. Terje tuli
linnast ära 2010. aasta kevadel.
Lilleoksade tütar ja poeg õpivad Tallinnas ja elavad kooli
ajal Nõmmel Terje vanemate
pool. Lilleokste pereettevõte
aastaringi kahele piisavat koormust ei paku ja Pranglile tuleb
töökohti juurde ainult siis, kui
ise teed. Ettevõtlik Terje on oma
tööelu saanud nii seada, et tänavu veetis ta jaanuarist aprilli
lõpuni nädala Pranglil ja näda-

Saarevanem Terje Lilleoksa triibuseelikus on koos meri ja rand, Prangli mets ja männiriisikad.

Prangli suve suurüritused
l Prangli suvi on põnev nii omadele kui ka külalistele. Hooaeg
algab 6. juunil Prangli jooksuga. 19. juunil peab roopilli õpitoa
ja kapellikontserdiga oma sünnipäeva Prangli muuseum. 23.
juunil on jaanituli.
l 27. juunil peetakse esimest korda Prangli vanade puulaevade
regatti, kus sõidetakse Kelnase sadamast Keri saareni ja kuhu
tuleb osalejaid nii Eestist kui ka Soomest. Regati eeskujuks on
Soome regatt Viaporin Tuoppi (vt www.viaporintuoppi.fi). Regatt aitab arendada mereturismi ja tutvustab Kelnast kui üht
Soome lahe lõunakalda külalissadamat. Õhtul on pidu Ülesaare
laululaval, esineb ansambel Konterbant.
l 11. juulil peetakse Pranglil uhkelt kalurite päeva.
l August on saarel teatrikuu: 14., 15., 21., 22. ja 29. augustil etendub siin Eva Kalbuse lavastatud piiritusevedamiselugu
“Mereplekid”, mängivad Ene Järvis, Külli Reinumägi ja kooliteater KOKK. Lavastuse muusika loob Chalice.
Täpsema ülevaate saarel toimuvatest pidudest jm üritustest
leiate veebist: www.pranglireisid.ee, www.huvikeskus.ee/prangli-rahvamaja/, www.prangli.ee.

lal mandril, töötas müüjana ja
sai nii rohkem oma vanemate
ja lastega koos olla.

Tugevate naiste saar

Wrangö sõidab Leppneemest
Kelnase sadamasse tund aega.
Saarevanem ei kurda, et sõidud
teda väsitaksid. “Poolel teel
Pranglile tunnen, et raske koorem võetakse seljast ära!” ütleb ta hoopis.
Oma ämmalt ja teistelt
Prangli naistelt on Terje oma
sõnul õppinud rahu ja kannatust. “Saarel saad aru, et tõmblemine ei aita ja tuuleveskitega
pole tarvis võidelda. Kui tuul
on ikka 20 m/s, siis laev ei lähe
ja seda ei muuda. Meil kõigil
on muidugi igaks juhuks leivajahud, talvevarud ja sügavkülmikud olemas. Diiselelektrijaam töötab õnneks hästi, katkestusi on harva.”
Talvel Pranglil oldud nädalatega on Terje jõudnud valmis kududa kaltsuvaibad, mis
nüüd oma poes müügil. Kangastelgedel kudumise sai ta

selgeks lihtsalt: võttis kätte ja
õppis ära. Seda kunsti on ta
nüüd õpetanud teistelegi Prangli naistele. Ise on ta huviga käinud kokakursustel, mida veab
Maret Klaamas.
Tugevaid ja tegusaid naisi,
kes saarel traditsioone loovad
ja hoiavad, on Pranglil veel.
Sädeinimest valiti juba viiendat aastat. Tänavune valitu on
Prangli Põhikooli direktor Tiina Piirisaar – tänu talle see saarele nii oluline kool kestabki.
Turismiettevõtja Annika Prangli valiti just Viimsi valla aasta
naiseks.
Vabariigi aastapäevi peetakse Pranglil nõnda, et saarerahvas istub 24. veebruari keskpäeval rahvamajas koos peolauda. Ühine on ka jõulupidu.
Emadepäeval andis rahvamajas kontserdi Tallinna poistekoor Liidia Rahula juhatusel.
Seda, kuidas niisugused imed
juhtuvad ja mis vägi rahva kodudest välja veab, soovitab saarevanem küsida rahvamaja juhatajalt Carmen Otilt.

Terje kannab uhkusega omakootud triibuseelikut. Oma rahvarõivaid Pranglil küll pole,
aga seeliku värvid on Pranglist inspireeritud. “Seelikus on
koos meie mets, meri ja männiriisikad,” tutvustab ta.

Tasakaal ja kodurahu

Saarevanemaga kohtusin sellisel maipäeval, kui pääsukesed
olid Pranglil juba kohal ning
forsüütiapõõsad ja püvililled õitsesid. Peenramaad tahtsid aedades veel pisut taheneda, mõnel krundil käis aga vilgas ehitamine. Terje Lilleoksal algas
suvine saarekeskne elujärk. Kuna Prangli poes oli kaubapäev,
veetis saarevanem esmalt mõned tunnid seal ja ajas juttu.
“Kui mind saarevanema kandidaadiks seati, siis punnisin
kaua vastu. Lõpuks jäin nõusse, vaheldust peab tõesti olema. Ma ei lubanud oma valijaile aga muud, kui et midagi
tahtes peate ise kaasa aitama.
Kui ise ei tee, on tegemata! Kirumisest pole kasu. Tule, räägi
ja teeme koos. Käin kaubapäevadel poes: seal kuuleb kõige
paremini, mis meil uudist ja
muret on.
Olen väga rahul külavanemate ümarlauaga, mis vallamajas koos käib. Kui seal saavad
plaanid kõigi kuuldes arutatud ja kokku lepitud, siis need
teostuvad ka,” selgitab saarevanem.
Prangli on Viimsi püsielanikega kantidest ainuke, kus
rahvaarv ei kasva. Rahvastikuregister näitab natuke ilusamat
pilti kui on tegelik seis. Mullu oli registri andmeil siin 167
elanikku, kuid neist umbes
pooled on siiski Prangli sissekirjutusega suvekodu omanikud. Suviti elanike arv saa-

rel vähemalt kahekordistub.
(Võrdluseks: 1910. aastal oli
Pranglil 493 ja 1934. aastal 469
elanikku. 1944. aastal lahkus siit
välismaale 144 paadipõgenikku). Enamik neist, kes saarel
pidevalt elada saavad, on pensionieelikud või juba pensionil. Kogukond on aga tugeva
vaimuga: u 80% püsielanikest
on mitmendat põlve pranglilased.
Terje Lilleoksa sõnul on
Prangli peamine dialemma see,
kuidas hoida tasakaalus saare
püsielanike huvid ja turism.
Turismita ei saa, enamik saare
ettevõtjaid on sellega seotud.
Kui poleks turismi, siis peaksid endale mujalt elatist otsima
needki nooremad inimesed, kes
saarele jäänud. Turismi areng
ei või aga rikkuda põlissaarlaste elu. Kõik pranglilaste soodustused (nt parem hind ja eelisõigus laevapileti ostul) lähevad vägagi asja ette.
“Külalisele maksab üks laevapilet Pranglile 6 eurot. Eelmisest aastast kehtestas vald sellise korra, et 1 euro igalt müüdud piletilt läks saareelu toetamise erifondi ja saare üldkoosolek otsustab, kuidas seda
kasutada. Sedasi on turismist
natuke kasu ka neil, kes ise
sellega ei tegele. Keegi ei tohi
tunda, et tal seljas trambitaks.
Mullu kogunes erifondi 10 000
eurot. Kõige rohkem said hääli ettepanekud osta selle raha
eest saare elanikele võrgulubasid (1 iga pere kohta) ja tellida
suveks turvateenistus. Kindlasti ei tohi ühe päeva külalisi
saarele lasta oma autoga, meie
teed ja loodus ei pea sellele
vastu,” jätkab saarevanem murede lahkamist. “Wrangö peale
mahub korraga kaks sõiduautot, neid kohti tuleb kasutada
nii, et need ülesõidud oleksid
elanike üldistes huvides. Suvel
ei taha ma lapsi neljapäevast

pühapäeva õhtuni metsa hobusega sõitma lasta. Purjuspäi
rallitamist on nii palju! Tänavu on saart alates jaanipäevast
turvamas G4S.”
Kõige rohkem on saarevanemale kurdetud kehva külatee
ja laeva pärast. Saare peamine
tee viib sadamast Kelnase ja
Idaotsa külla ning keerab siis
Lääneotsa küla poole. Kuigi
teed rekonstrueeriti alles mõne
aasta eest, on selle läbimine
aukude ja pori pärast jälle paras katsumus.
6. juunil avatakse Prangli
suvehooaeg Prangli jooksuga:
läbida tuleb 5 km Kelnase sadamast Laurentsiuse kabelini
ja tagasi. Teeremont algab pärast Prangli jooksu. Enne Prangli regatti tahaksid väga täitmist
nii Leppneeme kui ka Kelnase
sadama parkla poriaugud.
2013. aasta oktoobrist sõidab Prangli ja mandri vahet liinilaev Wrangö. Kunagi oli saarelgi sama nimi. Rahvas ei ole
rahul laeva ruumilahendusega.
“Wrangö sobiks kuhugi sooja
kliimasse jõele lõbusõidulaevaks. Ligi pooled kohad on
laevalael, seal saab olla soojal suvepäeval. Pakkide jaoks
ei ole kohta. Kui on natukegi
lainet, siis kogu tekile pandud
kaup ujub. Vestal oli pakiruum
ahtris ja Helgal sai asju trümmi
panna. Wrangö trümmi lahti ei
saa,” räägib Terje Lillepõld.
Uurin lõpetuseks, mida
Pranglil praegu kõige rohkem
tarvis oleks.
“Kõige rohkem on meil vaja
lastega noori peresid, kes teavad, mida tehes nad siin elada
saavad. Võiks tulla ka õpetaja
pere, kelle lapsed lähevad Prangli
kooli. Tahaks hakkajaid noori
inimesi, kes hooliksid meie saare loodusest ja omapärast ning
täiendaksid seda oma värskete
mõtetega.”

Meeli Müüripeal

Prangli vabatahtlike merepäästjate masinapark täienes
Õnnetuse korral peavad abistajad võimalikult kiiresti kohale jõudma. Prangli saare vabatahtlike merepäästjate varustusse lisandus selleks maastikuauto.
MTÜ Prangli Seltsi eestvedaja Vambola Kahro, kes on oma
südameasjaks võtnud saarel nii maa- kui ka merepäästega tegelemise, nendib: “Ei ole kerge liikuda ühelt saare rannalt teisele, kui puudub vastav tehnika. Seda enam, et päästetööd
tehes on alati kiire.“
Ühing sai päästevõimekuse toetamiseks Politsei- ja Piirivalveametilt maastikuauto Nissan Patrol. Kahro on rahul.
Tema sõnul ei ole auto küll uus, kuid piisavalt heas seisus ja jõuline ning rannaliivas hea läbivusega.
Politsei- ja Piirivalveameti merepääste juhtivpiiriametnik
Raul Ilisson ütles, et saar paikneb laevaliiklusteede läheduses ja sealne vabatahtlike ühing tegutseb seega strateegiliselt
tähtsas piirkonnas. Otstarbekas on toetada paikset päästevõimekust, sest sellest on kasu nii saarerahval kui ka külalistel ja
saare lähistel merel hätta sattunud inimestel. “Maastur on osa
koostööst, mis toetab ka kaugemates Eestimaa nurkades elu
arengut,“ lisab Ilisson.
Prangli selts osaleb väikesaarte programmis, selle raames
saab ühing peagi uue merepäästekaatri.

Kaja Grak

Politsei- ja Piirivalveamet
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Viimsi vabaõhumuuseumis seikleb saabastega kass
Eelmisel suvel Põlva Talurahvamuuseumis
etendunud Miksteatri suvelavastust “Saabastega kass“ näeb 1.–18. juulini Viimsi vabaõhumuuseumi õuel. Charles Perrault’ kuulsa
muinasjutu ainetel on vaimuka teksti kirjutanud Donald Tomberg.
Lavastaja Kristo Tootsi sõnul ei ole tegu tüüpilise “lastekaga“, täispikas lavatükis on mõtlemisainest nii lastele kui ka täiskasvanuile,
vaatama tasub tulla kogu perega. Lavastuse
peategelast Matit kehastab Mart Toome Tallinna Linnateatrist. Näidendi raam on tänapäevane, Mati vanaisa peab ühena viimastest ikka
veel jonnakalt talu. Ühel ilusal suvepäeval saabub ootamatult tallu Mati koos oma pruudiga.
Mati tahab, et vanaisa kirjutaks talu tema nimele, siis saaks selle maha müüa ja linnas oma
äri asutada. Vanaisa võtaks noorpaar selle eest
enda juurde linna elama. Isakodus haaravad
Matit aga mälestused: suure kivi peal armastas

ta istuda ja unistada, veskis muinasjutte ja põnevaid tegelasi välja mõtelda; siin ronis ta kase
otsa, mille okstes tuul nii uinutavalt kohiseb...
Korraga on Mati keset muinasjuttu “Saabastega kass“. Kodukass on saapad jalga tõmmanud ja asub vaest Matit juhendama. Kassi abiga
saab Matist viimaks kuningas, kes pärib kuningriigi. Siis aga kaob võlumaailm ja kõik on jälle
endine. Jälle peab oma peaga mõtlema ja otsustama. Ent milliseks tema valik kujuneb? Missugust “kuningriiki“ ta püüdma asub? Saabastega
kassi rollis on Katrin Kalma, teistes osades Maria
Taimre-Varres, Allan Kress, Marko Mäesaar.
Lavastuse elavas esituses kõlavatele lauludele kirjutas viisid Kaido Rannik. Muusikutena
teevad kaasa Mari Tammar ja Kaido Rannik. Muuseumihoovi kujundab vanaisa taluõueks kunstnik Anne Prangel, kostüümid tegi Jana Volke.
Rohkem infot leiate www.miksteater.ee.

Rannarahva muuseum
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Naabrivalve ümarlaua jätkumõtted
Üks hästi ettevalmistatud
koosolek võib tuua rohkem kasu kui mõni kallis
väljasõit, kus omavahel
eriti ei suhelda.
Jätkan eelmises lehes alanud
ülevaadet Viimsi naabrivalve ümarlauast. Endine Viimsi
vallavanem ja praegune Kelvingi külavanem Ants-Hembo
Lindemann meenutas seal, et
1990. aastate alguses oli vallas
kaks politseinikku, elanikke
oli alla 10 000. Nüüd on elanikke u 20 000, politseinike
arv võiks olla kasvuga proportsioonis. Politseinik peaks olema vallas iga päev inimestele
kättesaadav. Kui vanasti külas
midagi juhtus, siis kutsuti kohalik politseinik korda looma.
Inimesed nägid politseivormi
ja see mõjus. Nüüd näeb politseid liiga vähe, mootorratturid
kihutavad nagu lendavad hollandlased.
Siseministeeriumi nõunik
Eimar Veldre leidis vastates, et
vaja oleks ikkagi teada, mis on
mureks, miks inimesed tahavad politseid näha. See võib
tõsta turvatunnet. Kuid politseiametnike arvu suurenemine
ei pruugi olla vastavuses süütegude arvu vähenemisega. Mõnede küla murede lahendamisele saavad kaasa aidata ka vallaametnikud.

Ümarlauas oli rõõmustavalt palju politseinikke. Foto erakogu

Ants-Hembo Lindemann
tundis ka huvi, kas piirkonnapolitseinike poole tohib pöörduda vaid vastuvõtu päevadel
või iga päev.

Pöörduda võib iga
päev

Piirkonnapolitseinik Egon Roosimägi kostis, et kuigi vastuvõtuaeg on korra nädalas, on nad
vallamajas tegelikult esmaspäe-

vast reedeni ja nende poole
võib pöörduda iga päev. Inimesed ongi hakanud pöörduma ka väljaspool vastuvõtuaega.
Tehti ettepanek, et see info
võiks inimestele teavituseks ilmuda valla veebilehel.
Noorsoopolitseinik Jelena
Polkopa julgustas inimesi rohkem helistama. Kui politsei on
parajasti väljasõidul, siis suu-

Viimsiäärne Aegna saar
Aegna on küll Viimsile
kõige lähemal asuv väikesaar, kuid kuulub Tallinna
Kesklinna haldusalasse.
Viimsi poolsaarest loodesse
jääv saar on vaid kolme ruutkilomeetri suurune ning 10 km
pikkune jalutuskäik ümber saare võtab kõigest 3–4 tundi.
1991. aastast on Aegna maastikukaitseala, et hoida sealseid
metsa- ja rannikukooslusi, haruldasi liike ja nende elupaiku.
Omapärast saart liigendavad
soo ja luited, seal on suur kivikülv, endisi militaarrajatisi, kalmistu, maagiline kivilabürint,
matkarajad ning kaks telkimisja lõkkekohtadega kaunist supelranda. Eesti väikesaartest on
Aegna üks omapärasemaid.
Saare matkarajad on varustatud infotahvlitega. 2008. aastal valmis Aegnal Tallinna Kesk-

konnaameti loodusmaja. Seal
tutvustatakse koolinoortele saare loodust ja korraldatakse looduspäevi. Lastele on korraldatud saareekskursioone, lastegrupid saavad seal ka tasuta
ööbida. Saarelkäik tuleb muidugi ette broneerida ning toitlustuse ja transpordi peab ise
organiseerima. Loodusmajal on
14 neljakohalist kämpingut,
suur grilliga katusealune ja saun.
Ette saab tellida ka kolmetunniseid giidiga matku, mille
käigus tutvustatakse saare ajalugu, loodust ja vaatamisväärsusi. Siis näeb Eesti tihedaima
asetusega rändrahnude kogumit, vana kalmistut, maagilist
kivilabürinti ja kaitserajatisi.
Aegnal on ka ametlikud
telkimisplatsid ja kolm erinevat majutuskohta, kõige lähem
0,4 km sadamast. Hind on inimese kohta 15 eurot öö. Maju-

tuskohtades on toidutegemise
ja pesemisvõimalus.
15. mail avati saare sadamas kohvik, hakatakse rentima
ka maastikurattaid. Saarel avatakse ka diskgolfi rada.
Kui te liinilaevaga tund aeg
Aegnale sõita ei taha, siis leidub muidki võimalusi. Viimsilased saavad saarele kõige
kiiremini Rohuneemest Watersport.ee kiirkaatritega, sedasi
jõuab saarele 5–7 minutiga. Minna ja tulla saab soovitud ajal,
kui tellida kaater 10-le inimesele hinnaga 100 eurot edasitagasi. Suvistel nädalavahetustel saame teid lisada gruppide
juurde ka üksikpiletiga. Kaatrile saab paigutada ka jalgratta.
Pakume ka ümber saare kaatri
safareid, mis kestab u 40 minutit.
Info: info@watersport.ee või
tel 5660 8909.

Viimsi Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
Katsed toimuvad 11. ja 12. juunil. Katsetele palume registreeruda
telefonil 6066 939 tööpäevadel kell 13.00–19.00.
Kontsert, konsultatsioon õpilastele ja informatsioon vanematele
9. ja 10. juunil kell 17.30

Elinor Kimmel

nab lauatelefon kõne edasi mobiilile.
Viimsi Noortevolikogu liige Karl Koost soovitas vallas
rohkem kasutada liikluskaameraid.
Viimsi vallavanem Jan Trei
tundis huvi, kas siseministeerium on siseturvalisuse arengukava raames planeerinud ka
rahalisi vahendeid, mida kohalik omavalitsus saaks kasutada

turvalisuse tõstmiseks, näiteks
tehnika soetamiseks, abipolitsei või naabrivalve liikumise
toetamiseks.
Eimar Veldre vastusest selgus, et abipolitsei ja naabrivalve toetamine jätkub ja summad on kasvanud. Uuritakse,
kuidas toetada naabrivalvet ka
projektipõhiselt, et kogukond
saaks ise oma probleeme lahendada. Omavalitsus võiks politseid rohkem kaasata kui tasuta konsultanti. Edendada tuleb politsei ja külaliikumise
koostööd.
Vambo Kaal Harju Omavalitsuste Liidust pidas kõige
olulisemaks koostööd, kuid sellele peaksid lisanduma parimad tehniliselt lahendused: videovalvepunktide hea paigutus ja pidev jälgimine jne. Kaal
leidis, et liiklust tuleb kindlasti
korraldada spetsialistide loodud mõistlike skeemide alusel. Tavaliiklejale mõistlikuna
tunduv lahendus ei ole alati
ohutu. Ta soovitas järjekindlalt
nõuda parema käe reegli täitmist, seda ka hoovis ja parkimisplatsil.
Kaal tõstatas ka huvitava
küsimuse, et kui kohalik omavalitsus paneb üles liikluskaamera, kas hoiatustrahvid lähevad siis riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Eimar Veldre arvas, et vastuse peaks leid-

ma liiklusseadusest.
Karl Koost tundis huvi, kas
siseturvalisuse arengukava keskendub rohkem organisatsioonide kui omavalitsuste põhisele toetusele. Veldre vastas, et
siseturvalisuse arengukava tuleb mõista laiemalt kui ainult
toetust. Raha aitab kaasa uute
algatuste käivitamisele, kuid
mõnikord on vaja lihtsalt uuendused rohkem läbi mõelda. Ta
leidis, et hästi ettevalmistatud
ümarlaud võib avaldada rohkem mõju ja tuua rohkem kasu kui mõni kallis väljasõit,
kus omavahel eriti ei suhelda.
Karl Koost küsis, kuidas
aitab arengukava suurendada
kogukondade suhtlust, tuues näiteks Viimsi ja Tallinna. Eimar
Veldre leidis, et küsimusel on
kaks poolt. Praktiline pool on
suhtlema hakkamine ja selle
soodustamine. Loomisel on maakondlikud turvanõukogud, et
tuua kokku kõik osapooled.
Teine pool seostub kogemuste
jagamisega. Eesti eri paigus
korraldatakse väga huvitavaid
üritusi. Lõuna-Eestis on kohaliku omavalitsuse ja politsei
koostöö mitmel pool muutunud heaks meeskonnatööks.
Hästi oluline on jagada kõiki
häid kogemusi.

Inga Kuus

Viimsi Naabrivalve
sektorite koordinaator
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Viimsi valla kultuurikalender
22. mai – 11. juuni
Kuni 30. juuni
Näitus “Eduard Vilde 150“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 28. mai
Kristiina Laasi maalinäitus
“Voolamine“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 30. mai
Raamatunäitus “Aeg äratada
aed“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 29. mai
Raamatunäitus “Minu aed“
Prangli Raamatukogus
Kuni 28. mai
Raamatunäitused “Ajalugu
raamatuis“ ja “Raamatuid
loodusest ja loomadest“
Randvere Raamatukogus
Kuni 31. mai
Hinge Jürgensoni maalinäitus
“Las pillab vikerkaar me teele
värve“
Viimsi Kunstikooli eelkursuste
õpilastööde näitus
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 27. juuni
Mare Vindi ja Andres Toltsi
näitus “Ajalik ja ajatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
ja Rohuneeme kabelis
Kuni 14. august
IV suvine võistulugemine
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi Raamatukogus
Kuni 29. mai
Huviringide kevadnäitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Alates 25. mai
Joogatunnid
E ja K k 18.30–20.00
Tuulise või märja ilmaga Viimsi
Huvikeskuses
Juhendaja: Pille Tali
Lisainfo: pilletaliyoga.com
Viimsi vabaõhumuuseumis
22. mai k 19
Kontsert oreli toetuseks:
G. Otsa nim. Tallinna Muusika-

kooli õpilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko:
Ivo Linna & DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis
23. mai k 15
Harjumaa põlvkondade pidu
“Kui ootab sadam“
Rahvatants, -laul ja -muusika,
käsitööd
Paldiski linnapargi platsil
23. mai k 18
Maido Saare raamatuesitlus:
“Maido Saare tantsud II“
Kontsert “Südamest südamesse”
Esinevad rahvatantsuansamblid
Viimsi Koolis
23. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko:
Kolumbus Kris
Black Rose Pubis
24. mai k 10
Viimsi Kino sünnipäev
Kõik filmid lapsepileti hinnaga!
Batuudijussi hüppamislinnak
Tasuta!
Lasteprogramm koos joonistusvõistlusega
Suveterrassil väligrill ja elav
muusika
Viimsi Kinos ja kinoesisel alal
24. mai k 11
I Nelipüha jumalateenistus
armulauaga, leeripüha
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. mai k 12
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
k 11.39 buss V1 haigla eest
Info: tel 6012 354, Volli Kallion
Kogunemine Rohuneeme
kabeli ees
24. mai k 14
Randvere pasunakoori tasuta
kontsert
Dirigent Kristjan Jurss
Viimsi Huvikeskuses

24. mai k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
25. mai k 16
Võistlusmäng “Me armastame
Viimsit“
(TV 3 saate “Me armastame
Eestit“ põhjal)
Parimatele auhinnad!
Viimsi Noortekeskuses
26. mai k 15
Noored vs noorsootöötajad
Randvere Noortekeskuses
26. mai k 19
Tasuta vestlusõhtu “Metsarahva mõtisklused“
Ain Raal kõneleb looduslike
pühapaikade mõjust tervisele
RMK Viimsi looduskeskuses
27. mai k 16
Disko
Kelvingi Noortetoas
28. mai k 16.30
Hooaja lõpupidu ja kontsert
Randvere Päevakeskuses
29. mai k 12
Hooaja lõpu õuepidu
Viimsi Päevakeskuses
29. mai k 15
Rattamatk Randveres
Eelregistreerimine: randvere@
huvikeskus.ee kuni 28. mai
Korraldab Randvere Noortekeskus
k 16
Huulepalsami valmistamine
Viimsi Noortekeskuses

30. mai k 10–14
Taluturu kalapäev
Müügil värske kala, kalatooted
ja kalakõrvane
Värsked kalaroad, töötab
toidublogijate kalapuhvet
Viimsi taluturul
30. mai k 17
Barokk kammermuusika
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
30. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Idamaine kõhutantsushow
Black Rose Pubis
31. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
31. mai k 11
Jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
31. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
1.–30. juuni
Raamatunäitused “Suvel loe
ja lõõgastu“ ja “Raamatuid
loodusest ja loomadest“
Randvere Raamatukogus
“Eestimaa kaunid paigad“
Prangli Raamatukogus
“Naudingute aeg – valik kokaraamatuid“
Viimsi Raamatukogus

29. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm:
Rolf Roosalu akustiline kontsert
DJ Arno Kukk
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

3. juuni k 9–14
Viimsi teeb tänavakunsti!
Asfaldijoonistuste päev
Osalevad: Viimsi Kunstikool,
Viimsi Huvikeskus ja Viimsi
koolide õpilased
Kaluri tee 3 ja 5 vahelises
parklas

30. mai
Reis Vormsi saarele
k 7.30 Metsakasti bussipeatus
k 7.45 busside lõpp-peatus
Haabneemes
Korraldab VPÜ
Info: tel 5188 125 ja 6864 055
Aime Salmistu

3. juuni k 18
Kontsertsari Hingemuusika
Arete Teemets, Oksana Sinkova,
Piia Paemurru
Korraldab Pille Lille Muusikute
Fond
Tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. juuni k 18
Laulud lastele “Miki Merehädas“
Hanna-Liina Võsa lastelaulude
plaadiesitluskontsert
Marek Talts (kitarr), Marti Tärn
(bass ja cajoni)
Pilet Piletilevis 10 € (alates 3-a)
ja sularahas kohapeal
Viimsi vabaõhumuuseumis
5. juuni k 18
Avatud uste õhtu “Lood ja
ideed taaskasutusest“
Eelregistreerimine: tel 5015 651
Lisainfo: www.marjamatiisen.com
Lapitöömeister 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
6. juuni k 10
5. Viimsi Rattaretk 2015
Haabneeme alevik – Pringi –
Püünsi – Rohuneeme – Leppneeme – Tammneeme –
Lubja – Viimsi alevik – Haabneeme alevik
u 28 km
Start/finiš Viimsi Kooli õuel
6. juuni k 13
Prangli jooks avab suvehooaja
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
6. juuni k 21
Õhtune katusekontsert: Moodwakers

Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil
7. juuni k 11
Lastepäev Pärnamäe külas
Rattaralli, õpitoad, näomaalimisnurk, mängud jne
Tasuta!
Korraldaja: MTÜ Pärnamäe
Külaselts
Lasteaed-pereklubi Väike
Päike õuel
7. juuni k 11–16
Taksikoerte näitusshow
Korraldaja: MTÜ Eesti Takside
Klubi
Viimsi mõisa pargis
7. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. juuni k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
7. juuni k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
7. juuni k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. juuni k 8
Õppereis Rae valda
Korraldab VPÜ
Info: tel 5188 125 ja 6864 055,
Aime Salmistu
Kogunemine Haabneeme
busside lõpp-peatuses
11. juuni k 20.30
Eriti Lühikeste Filmide Festival
Tres Court Rahvusvaheline
Filmifestival on sündmus, kus
simultaanselt linastuvad 9
päeva jooksul rohkem kui 100
Prantsusmaa linnas ning 23
riigis üle terve maailma filmid,
mille pikkus pole rohkem kui
3 minutit
Lisainfo: www.viimsikino.ee
Viimsi Kinos

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Valdo Lips osaleb üleeuroopalises koolitusprogrammis
Korvpalliklubi Viimsi
treener Valdo Lips kutsuti
osalema Rahvusvahelise
Korvpalliliidu (FIBA) üleeuroopalises koolitusprogrammis Fiba Europe Coaching Certificate (FECC).
FECC koolitusprojektis saavad
treenerid üle Euroopa kolmel

KK Viimsi treener Valdo Lips.
Foto KK Viimsi

aastal seitsme päeva jooksul
loenguid kuulata, lisaks sellele
võtavad nad osa näidistreeningutest ning sooritavad iseseisvaid töid Euroopa ja maailma
juhtivate treenerite ning spetsialistide juhendamisel.
Projekti mentoriks on maailmakuulus treener Svetsislav
Pesic. Lektorite hulgas on näi-

teks ka Real Madridiga Euroliiga võitu jahtiv Pablo Lazo.
Koolituse suurepäraseks lisaväärtuseks on võimalus jälgida korvpalli ja mängijate arengut igal aastal ühel noorte suurturniiril, U16, U18 ja U20 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. FECC tänavune koolitus ja U16 noormeeste EM

finaalturniir toimuvad augusti
alguses Kaunases.
Valdo Lips: “Treeneri amet
tähendabki pidevat enesetäiendamist. Olen väga rahul, et mul
õnnestub kolme aasta jooksul
osaleda täiendkoolitusel tipptreenerite käe all rahvusvahelises seltskonnas. Tänan selle
eest klubi ja Eesti Korvpalli-

liitu, kes toetasid minu kandidatuuri FECC koolitusel osalemiseks. Olen kindel, et see aitab
mul saada paremaks treeneriks.
Tahan kasutada kogutavaid
teadmisi ja oskusi selleks, et
KK Viimsi ja kogu Eesti noored
korvpallurid jõuaksid korvpallis
võimalikult kõrgele tasemele.”

KK Viimsi

-

Foxi neiud EM-il

Rulliluuisuklubi Fox 18 neidu osalesid 30. aprillist 2. maini toimunud show- ja kujunduisutamise Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal Bremerhavenis.
Võistlustel osales üle 1000
rulliluuisutaja Portugalist, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Hollandist, Taanist, Saksamaalt, Itaaliast, Iisraelist ja Eestist. Foxi
neiud osalesid kahes võistluskategoorias, need olid noorte
kujunduisutamine ja noorte nelShowkava “Klounid”. Foto
jase show kava. Pirita Majanerakogu
dusgümnaasiumis ja Merivälja
koolis harjutavad Foxi neiud võtsid end kokku ja esitasid parimad etteasted. Kujunduisutamise kava “Libahundid” sai viienda koha. Selle esitasid Malena Budõlin, Anette Aun, Isabel Graf,
Celia Pohl, Gertrud Mets, Paula Mets, Gloria Veskimeister, Meriel Berg, Maria Annet Shmakova, Eva Mari Tamm, Natalie Li
Lind, Kirke Marta Süld, Rebecca Pärtel, Kaidi Hunt, Liisa-Lotta
Pahkma, Saskia Einpalu, Lisanna Karo ja Luisa Sharlyn Butovtshenko). Showkava “Klounid” sai 14. koha, selle esitasid Malena Budõlin, Natalie Li Lind, Rebecca Pärtel ja Lisanna Karo.
Rulliluuisutamise hooaja võtame 6. juunil kokku rulliluuisuklubi Fox VI üksiksõidu võistlusega. Võistluste registreerimislehe leiate klubi kodulehelt www.klubifox.com. Klubi Fox ootab
sügisest treeningutele 6–9-aaastaseid rulluisuhuvilisi. Võtke
meiega ühendust: Karin@klubifox.com või tel 5662 7983.

Karin Kaljas
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l Müüa odavalt vähekasutatud malmpliit Pioneer
komplektis vaskspiraaliga. Tel 5624 2755.
l Otsime müüjat Viimsi taluturule. Tööaeg laupäeval ja pühapäeval kell 10–14. Huvi korral helistada
5629 0099 või kirjutada info@eestiand.ee.
l Pikka aega tegutsenud restoran Tallinna vanalinnas pakub suveks tööd teenindaja abilisele. Palk
kokkuleppel. Tel 5100 664.
l Kui soovid abi kodukoristus- või aiatöödes, siis
helista tel 5630 8890.
l Mees saab tööd pesumasinate operaatori, naine
pesu kokkupanija ametikohal Haabneemes. Töö
ühes vahetuses, tasu kokkuleppel. Info 5018 413
või 5204 914.
l Teostame tänava- ja äärekivi paigaldustöid koos
aluspindade ehitusega. Haljastustööd, hekkide
istutamine. Pikaajaline töökogemus. Hinnad kokkuleppel. Tel 5649 1535.
l Müüa 3-toaline kena korter Pärnamäe külas
Lageda teel otse omanikult. Kohe vaba, osaliselt
möbleeritud ja tehnikaga. Täpsem info tel 5100
700, Astrid.
l AllClean OÜ pakub tööd täiskohaga koristajale
Viimsis. Teave info@allclean.ee, tel 5071 378.
l Otse tootjalt kvaliteetne preemium pellet 8 mm,
16-kilone kott. Puitbrikett, kütteklotsid. Vedu.
Tel 5068 501.
l Ehitusfirma teostab eramute ehitust algfaasist
kuni lõppvalmiduseni. Tööd kvaliteetsed ja hinnad
mõistlikud. Pakkumisinfo palun saata meelis@
olevehitus.ee, tel 5153 753.
l Portree natuurist või foto järgi, pastellidega.
Tel 5546 049.
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 väga 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 Väikese kopa tööd. Tel 5202 915.
l 1.–6. juuni ringreis endise Ida-Preisimaa aladel.
Vaata lisainfot www.alustamealgusest.ee või
helista tel 5029 006.
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 manööverdusvõimega 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 või muld@
golfest.ee.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava 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 täitepinnas. 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 Aia- ja terrassimööbli kevadine hooldus ja värskendus. Vajadusel parandan ja taastan. Valmistan
ja paigaldan mõõdu ning vajaduse järgi puidust
peenrakaste. Töö tuntud headuses. Küsi infot ja
pakkumist tel 5049 347.
l Küttepuud kuiv kask 40 l võrkkotis, kuiv lepp 40 l
võrkkotis, toores kask, toores lepp, toores sanglepp. Täpsem info ja tellimine: www.BBQPuit.ee,
tel 5120 593.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele.
Helista ja leiame koos lahenduse. Telefon 5065
417, Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
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.

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

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

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 Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad.
Tel 5220 321.
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 Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimistööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
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 numbril 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 Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda võib kõike. Teave martin.autoost@gmail.con
või tel 5580 166, Martin.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame
terrasse. Telli kõik ehituspuussepa- ja maalritööd
meilt! Tel 5695 0175.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld,
kasvumuld, graniitkillustik koos transpordiga hea
manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni
6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632 või
mullavedu@hot.ee.
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 Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie
koju. Nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Klassikaline-, spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Vastavalt Teie vajadusele
ja parima mõju saavutamiseks kombineerin eri
tehnikaid ja võtteid. Lisaks võimalik nautida REIKIenergia tervendavat mõju ja keha hellitavat šokolaadimassaaži. Hind alates 22 eurot. Tellimine
reedu48@hotmail.com või tel 5092 550, Reet.
l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
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 Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Müüa loomasõnnikut 7 tonni 150 eurot, 15 tonni
220 eurot, mulda, killustikku ja liiva. Helistage
tel 5697 1079 või kirjutage taluaed@hot.ee.

BIOCLAR reoveepuhastusseadmed
Müük, paigaldus, hooldus.
Info: tel 5379 6915 ja 5072 412
www.bioclar.ee
Euroopa kvaliteet, soodsad hinnad!
Selle kupongi esitajale allahindlus 10%

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

TAIMAUT LASTELAAGRID
SUVI 2015
Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris
13.06.2015 -18.06.2015
Vabaaja- ja puhkelaager
Karksi-Nuias
29.06.2015 – 05.07.2015
Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager Karksi-Nuias
13.07.2015 – 19.07.2015
Seikluslik puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal
02.08.2015 – 08.08.2015
INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee, tel 5204 057
info@taimaut.ee

22. mai 2015
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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

