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Kaunis kodu 2016
Konkurss Viimsi Kaunis kodu 2016 ootab 
kandidaate hiljemalt 15. juuniks e-posti aad-
ressil marje@viimsivv.ee või paberkandjal 
Viimsi vallavalitsusse (Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, Viimsi vald, 74001).

Vaata lisainfot www.viimsivald.ee ja 
22. aprilli Viimsi Teatajast lk 7.

Viimsi Teataja

Harjumaa Omavalitsuste 
Liit ja Viimsi Vallavalitsus 
sõlmisid koostöökokkuleppe, 
mille kohaselt toimub järg-
mine Harjumaa laulu- ja 
tantsupidu Viimsis.

23. mail allkirjastasid Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu (HOL) juha-
tuse esimees Kaupo Rätsepp ja 
Viimsi vallavanem Alvar Ild Viim-
si staadionil koostöökokkuleppe, 
millega kinnitatakse, et järgmine 
Harjumaa laulu- ja tantsupidu toi-
mub 2018. aastal 2. juunil Haab-
neemes Viimsi uuel staadionil. 

Kaupo Rätsepp, HOL-i juha-
tuse esimees: “Eestimaal on ikka 

lauldud ja tantsitud. Nii on ka maa-
kondlik laulu- ja tantsupidu Har-
jumaa üheks tähtsündmuseks”. Ta 
lisas, et sündmusi, kus osalevad 
maakonna kõik omavalitsused, on 
tegelikult vähe. Möödunud korda-
del on suursündmus toimunud Kei-
las. Erinevalt üldlaulupeost maa-
kondlikul laulu- ja tantsupäeval eel-
konkurssi ei ole ehk osa võtma on 
oodatud kõik soovijad. “Osalejate 
arv on aastate jooksul aga kasva-
nud, seetõttu asusid HOL-i esinda-
jad otsima avaramat toimumiskoh-
ta. Koostööettepanek tehti Viimsi 
vallale, kus möödunud aastal sai 
Haabneemes valmis uus avar staa-
dion.”

Viimsi vallavanem Alvar Ild 
avaldas lootust, et koostöö jätkub 
ka järgmiste maakonnapidude kor-
raldamisel. “Loodame, et peost, 
mis siinsamas Viimsi staadionil ka-
he aasta pärast toimub, saab alguse 
ka tore traditsioon”, sõnas Ild. Ta 
viitas ka seosele, et samal aastal 
tähistab Eesti Vabariik 100. sünni-
päeva. “Harjumaa laulu- ja tantsu-
pidu on samuti üks Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevale pühendatud üri-
tustest ning loodame, et see jääb 
kõigile osalejatele positiivselt meel-
de,” lausus Ild.

Meeleolu aitasid luua Püünsi 
Kooli noored rahvatantsijad ja to-
rupilli mängija Piia Maasikas.

Aitäh Püünsi Kooli tublidele rahvatantsijatele, kes on juba täna valmis tantsupeol tantsima. Fotod Kertu Vahemets

Järgmine Harjumaa laulu- ja 
tantsupidu toimub Viimsis

Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
asutasid 1. aprillil 1992. aastal Har-
ju maakonna omavalitsusüksused 
koostöö- ja esindusorganisatsioo-
nina ning selle tegevusse on kaa-
satud kõik Harju maakonna oma-
valitsusüksused.

Eelmine Harjumaa laulu- ja tant-
supidu toimus 2013. aastal Keilas. 
Lauljaid, tantsijaid, rahvamuusi-
kuid, orkestrante, juhendajaid ja 
dirigente oli kõigist Harjumaa oma-
valitsustest kokku ligi 6300, erine-
vaid kollektiive oli kokku üle 350. 
Laulupeo audirigent oli Eri Klas, 
kes juhatas esmakordselt maakon-
na ühendsümfooniaorkestrit. 
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Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) 
juhatuse esimees Kaupo Rätsepp 
ja Viimsi vallavanem Alvar Ild 
allkirjastamas koostöökokkulepet.

Nüüd on kindel! Kokkulepitud – 
pidu tuleb!

Koostöökokkuleppe sõlmimisele tõi 
rahvaliku meeleolu torupillil Piia 
Maasikas – aitäh!

Viimsi staadion on suureks peoks valmis! HOL-i, Viimsi vallavalitsuse, Viimsi 
huvikeskuse, Viimsi ja Püünsi koolide esindajad koos 2018. aasta Harjumaa 
laulu- ja tantsupeo osalejatega.

Koolide lõpuaktused 
7. juunil kell 12 on Randvere Kooli 6. klas-
side lõpuaktused.
7. juunil kell 15 on Haabneeme Kooli 6. klas-
side lõpuaktused.
15. juunil kell 11 on Prangli Kooli 9. klas-
si lõpuaktus.
17. juunil kell 16 on Püünsi Kooli 9. klassi 
lõpuaktus.
21. juunil kell 12 ja kell 16 on Viimsi Kooli 
9. klasside lõpuaktused.
22. juunil kell 16 on Viimsi Kooli 12. klas-
si lõpuaktus.

Noorsoo- ja haridusamet

Dr Sergey Saadi 
patsiendid!
Alates 06.06.2016 kolib perearst Sergey 
Saadi Viimsist Tallinna kesklinna. 

Perearsti vastuvõtt toimub edaspidi Tal-
linna Kesklinna Lastepolikliinikus (Ravi tn 
27) 3. korrusel kabinetis 333. 

Vastuvõtuajad, telefon, e-post jäävad sa-
maks: 6002 265, viimsi.perearst@gmail.com. 

Kõik dr Saadi nimistusse kuuluvad pat-
siendid jäävad endiselt tema patsienti-
deks. 

Sergey Saadi

Kunsti ja tantsu!
Esmaspäeval, 6. juu-
nil Haabneemes bus-
si 1A lõppeatuses sün-
nib tänavakunst (loe

lk 4) ja Viimsi staadionil tantsuetendus “Sa 
tule nüüd“ (loe 20. mai Viimsi Teatajast lk 
12 või www.viimsivald.ee). 
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tööaeg 

E 8.00–17.30 E 14.00–17.30

T, K, N 
8.00–16.30

N 9.00–12.00 ja 14.00–16.00

R 8.00–15.30

  

vastuvõtuaeg alates 9. juunist

2 3. juuni 2016

Viimsi Vallavolikogu poolt 31.05.2016 vastu 

võetud otsused:

nr 63 – Viimsi Vallavolikogu 25. augusti 2015 

otsuse nr 80 “Maaüksuste munitsipaalomandis-

se taotlemine Randvere külas ja Metsakasti kü-

las“ muutmine.

nr 64 – Maaüksuse munitsipaalomandisse taot-

lemine Rohuneeme külas – Madruse tee L2.

nr 65 – Viimsi alevikus, kinnistu Vehema tee 5 

ja lähiala detailplaneeringu algatamine, 

lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine.

nr 66 – Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põld-

mäe detailplaneeringu algatamine, lähteüles-

ande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegi-

lise hindamise algatamata jätmine.

nr 67 – Pringi külas, kinnistu Uus-Jaani detail-

planeeringu algatamine, lähteülesande kinni-

tamine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-

mise algatamata jätmine.

nr 68 – Vallavolikogu keskkonna- ja heakorra-

komisjoni koosseisu muutmine – esitatud aval-

duse alusel arvati koosseisust välja Jüri Kruus-

vee ning uueks liikmeks kinnitati Jüri Martin.

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 otsusega nr 

65 algatati detailplaneering Viimsi alevikus kin-

nistul Vehema tee 5 ning sellega läänest piir-

neval reformimata riigimaal ja lõunast piirneval 

Vehema teel, Viimsi valla mandriosa üldpla-

neeringu muutmiseks perspektiivsest väikeela-

mute maast korterelamu- ja ärimaaks ning ehi-

tusõiguse määramiseks kuni kolmekorruselise 

äripindadega korterelamu ehitamiseks, planee-

rimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11, 

12, 17 ja 20 määratud ülesannete lahendami-

seks, sealhulgas teedevõrgu, liikluskorralduse, 

tehnovõrkude paiknemise ja haljastuse põhimõ-

tete lahendamiseks.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-

konnamõju strateegilist hindamist kinnistu Ve-

hema tee 5 ja lähiala detailplaneeringule.

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 otsusega nr 

66 algatati detailplaneering Tammneeme külas 

kinnistul Uus-Põldmäe Viimsi valla mandriosa 

üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstar-

Alates 1. juunist kuni 31. juulini 2016 muutuvad Viimsi vallavalitsuses töö- ja vastuvõtuajad.

31.05.2016 kinnitas 
Viimsi Vallavolikogu 
määrusega nr 19 Viimsi 
Muusikakooli ja Viimsi 
Kunstikooli uued õppe-
tasud. Alates järgmise 
õppeaasta algusest ehk 
1. septembrist 2016 
Viimsi Muusikakooli ja 
Viimsi Kunstikooli õppe-
tasud tõusevad. 

Kehtima hakkavad õppetasud 
on kooskõlastatud mõlema kooli 
hoolekogudega ning vallavoli-
kogu kultuuri- ja spordikomis-
joniga.  

Täna kehtivad Viimsi Muu-
sikakooli ja Viimsi Kunstikooli 
õppetasud on määratud alates 
09.11.2010. aastast. Arvestades 
üldist elatustaseme, elukalliduse 
ja kulude arvestuse tõusu ning 
võrreldes piirkonna – Tallinna 
ja Harjumaa suurte omavalit-
suste vastavate tasumääradega, 
on tänaseks viis ja pool aastat 
tagasi kehtestatud Viimsi huvi-
alakoolide õppetasude määrad 
aegunud ja vajavad ümbervaa-
tamist. 

2015. aasta sügisel sõlmisid 
Viimsi vald ja Tallinna linn vas-
tastikku huvikoolide õpilaste
te õpilaskoha kulude katmise 
lepingu, mille kohaselt mõle-
mad pooled kohustuvad katma 
oma registrijärgsete kodanike 
õpilaskoha kulud. Viimsi val-
lale on majanduslikult ebaots-
tarbekas jätkata oluliselt sood-
samate õppetasu määradega, võr-
reldes eelkõige Tallinna linna 
õppetasu määradega, kandes val-
la eelarvest proportsionaalselt 
aina suuremaid kulutusi. Sa-
muti on hinnatõus vajalik Viim-
si valla huvialakoolide tulubaasi 
suurendamiseks ja arengu soo-
dustamiseks ning väärtustab 
muusika- ja kunstialase algha-
riduse andmise kompetentsi.

Kehtivad ja uued 
õppetasud
Viimsi Muusikakooli õppetasu-
de määrade tõus on keskmiselt 
40%. Võrdluseks teiste Harju-
maa omavalitsuste ja Tallinna 
linna muusikakoolide õppeta-
sude määrasid: põhiõppe õp-
pekava kuutasu Keila ja Saku 
vallas on 35 eurot, Saue linnas 
43 eurot, Tallinna linnas 55 eu-
rot, Harku vallas 64 eurot, ala-
tes 01.09.2016 Viimsi Muusi-
kakoolis 50 eurot. 

Viimsi Kunstikooli õppeta-
sude määrade tõus on keskmi-
selt 15%. Võrrelduna teiste Har-
jumaa omavalitsuste ja Tallin-

na linna kunstikoolide õppeta-
sude määrasid: põhiõppe kur-
suse kuutasu on Harku vallas 
31.20 eurot, Tallinna linnas 30 
eurot ja Tallinna Vanalinna Ha-
riduskolleegiumis 55 eurot, ala-
tes 01.09.2016 Viimsi Kunsti-
koolis 25 eurot. 

Viimsi Muusikakooli õppe-
tasudele lisaks kehtestatakse pil-
lirendi tasu 5 eurot kuus. See 
on vajalik ja põhjendatud mee-
de, et tasakaalustada olukorda, 
kus mõned õpilaste lapsevane-
mad on teinud kulutusi ja mu-
retsenud lapsele isikliku inst-
rumendi, enamik õpilasi kasu-
tab aga kooli pille, mis on soe-
tatud valla eelarvest ja mille 
korrashoid ja uuendamine va-
jab pidevalt kulutusi. Pilliren-
di objektid on kaasaskantavad 
instrumendid nt flööt, viiul, sak-
sofon jt. Pillirendi objektid ei 
ole näiteks klaver, löökpillid, 
elektriline võimendusaparatuur 
vms. Viimsi Muusikakooli ning 
lapsevanema vahel sõlmitava 
kasutuslepingu alusel antakse 
kaasaskantavad instrumendid 
õpilase käsutusse. Kui õppeta-
sud kehtestatakse aktiivse õp-
peperioodi ulatuses ehk perioo-
diks 9 kuud aastas, siis pilli ren-
ditasu tuleb lapsevanemal ta-
suda kogu perioodi eest, mil 
kool instrument on õpilase kä-
sutuses, seega ka üldise õppe-
aja sisse jäävate suvekuude kes-

tel ehk 12 kuud aastas. 
Alates 1. septembrist suu-

reneb lapsevanema panustami-
ne Viimsi Muusikakooli ja Viim-
si Kunstikooli ülalpidamisku-
ludesse. Viimsi Muusikakooli 
õpilase koha tegevuskulude mak-
sumus 2016. aastal on ühes 
kuus 172.60 eurot, millest lap-
sevanema poolt kaetav osa pea-
le õppetasu tõusu on keskmi-
selt 50 eurot kuus ehk ca 29% 
tegevuskuludest. Viimsi Kuns-
tikooli õpilase koha maksumus 
on vastavalt 99.58 eurot kuus 
ning lapsevanema poolt kaetav 
osa keskmiselt 23 eurot kuus 
ehk ca 23% tegevuskuludest. 

Mõlemad koolid tegutsevad 
Viimsis järjepidevalt alates aas-
tast 1977 ning pakuvad muu-
sika ja kunsti valdkonnas põh-
jalikku ja väga head algõppe 
programmi. See annab võima-
luse andekatel noortel jätkata 
juba järgmiste astmete koolides 
eesmärgiga saada professionaal-
ne ettevalmistus tulevaseks elu-
kutseks. Väga paljudele on need 
koolid andnud oskused ja har-
rastuse kogu eluks või vähe-
malt sügavama arusaamise kuns-
tist ja muusikast. Mõlema koo-
li õpetajad ja õpilased on aas-
tate jooksul väga palju panus-
tanud kohalikku kultuuriellu. 

Ott Kask 
Kultuuri- ja spordiameti juhataja

be osaliseks muutmiseks looduslikust rohumaast 

väikeelamute maaks, ühe kaksikelamukrundi, 

ühe tee- ja tänavamaa krundi ja ühe loodusliku 

haljasmaa krundi moodustamiseks ning elamu-

krundi ehitusõiguse määramiseks ühe kaksike-

lamu ehitamiseks, planeerimisseaduse § 126 

lõike 1 punktides 1–9, 11–13, 17, 19 ja 20 ni-

metatud ülesannete lahendamiseks.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-

konnamõju strateegilist hindamist kinnistu Uus-

Põldmäe detailplaneeringule.

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 otsuse-

ga nr 67 algatati detailplaneering Pringi külas 

kinnistul Uus-Jaani kuni viie üksikelamukrundi 

moodustamiseks ja krundi ehitusõiguse määra-

miseks ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehita-

miseks, planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punk-

tides 1–9, 11–13, 17 ja 20 nimetatud ülesanne-

te lahendamiseks, s.h sademevee kraavi tee-

nindamiseks servituudi vajaduse märkimiseks, 

maa-ala haljastuspõhimõtete kujundamiseks 

ning teedevõrgu ja tehnovõrkude asukoha mää-

ramiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepa-

nek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja 

üldplaneeringu teemaplaneeringute “Viimsi val-

la üldiste ehitustingimuste määramine. Elamu-

ehituse põhimõtted“ ning “Miljööväärtuslikud 

alad ja rohevõrgustik“ muutmiseks.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-

konnamõju strateegilist hindamist kinnistu Uus-

Jaani detailplaneeringule.

NB! Otsustega on võimalik tutvuda veebiaad-

ressil www.viimsivald.ee/12044.

Viimsi Vallavolikogu poolt 31.05.2016 vastu 

võetud määrused:

nr 18 – Viimsi valla noorsootöö arengukava 

2016-2020 vastuvõtmine;

nr 19 – Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli 

õppetasud.

NB! Kõikide otsuste terviktekstidega on võima-

lik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel 

www.viimsivald.ee/12044, määrustega www.

viimsivald.ee/12043 ning täiendavalt Riigi Teat-

aja võrguväljaande veebilehel.

Viimsi vallavolikogu kantselei

Õppetasu 
määrad kehtivas 
määruses

Õppetasu 
määrad alates 
1.09.2016

eelkooli õppekava (rühmaõpe) 
alusel õppijatele

19,17 25

eelkooli õppekava (koos 
pillitunniga) alusel õppijatele

35,15 45

Suzuki meetodil õppijatele 35,15 45

huvi- ja vabaõppe õppekavade 
alusel õppijatele

35,15 50

põhiõppe õppekavade alusel 
õppijale

25,15 45

vabaõppe õppekava alusel 
õppivatele täiskasvanutele 

60,72 85

pillirendi tasu 5

Õppetasu 
määrad kehtivas 
määruses

Õppetasu 
määrad alates 
1.09.2016

5–7-aastastele kunstigrupis 
õppijatele

15,98 18

7–11-aastastele eelkursuse 
õppekava alusel õppijatele

15,98 20

11–18-aastastele põhikursuse 
õppekava alusel õppijatele

22,37 25

stuudiokursusel õppijatele 22,37 25

VIIMSI KuNSTIKOOLI üHe Kuu ÕPPeTASu

VIIMSI MuuSIKAKOOLI üHe Kuu ÕPPeTASu

Õppetasude muudatused 
muusika- ja kunstikoolis

Vallavalitsuse tööaeg juunis ja juulis

tööaeg                      vastuvõtuaeg

E–R  8.00–14.00 N  9.00–12.00

Viimsi vallavalitsus

TÖÖ- JA VASTuVÕTuAJAD JuuNIS TÖÖ- JA VASTuVÕTuAJAD JuuLIS

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: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 17. juunil.

VALLAVOLIKOGuS
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Poola Vabariigi suursaat-
kond ja eesti Sõjamuu-
seum – kindral Laidoneri 
muuseum kutsuvad 
kohtumisele, mis on 
pühendatud mälestus-
te kogumisele Maria 
Kruszewska-Laidonerist. 
Maria Laidoner oli kindral 
Johan Laidoneri abikaasa 
ja eesti Naiskodukaitse 
auliige. 

3. juunil kell 13 ootame kõiki, 
kes mäletavad Maria Krus-
zewska-Laidoneri isiklikult või 
on kuulnud mälestusi tema koh-
ta teistelt ning ka neid, kelle 
valduses leidub Mariale kuu-
lunud fotosid ja esemeid, sõja-
muuseumi saali (Viimsi, Mõi-
sa 1). 

Mälestuste kogumisele on 
oodatud ka kõik need, kes tun-
nevad huvi Maria kui erakord-
se poolatari elukäigu vastu, kes 
Nõukogude okupatsiooni aas-
tatel Eestis seisis vabaduse ja 
inimväärikuse eest. Teie mä-
lestuskillud lubavad meil taas-
tada pildi Maria Laidonerist 
kui inimesest. Ürituse salves-
tab Eesti Rahvusringhääling 
Vikerraadio saate jaoks “Maria 
– naine kindrali kõrval”.

Programm
Maria Kruszewska-Laidoneri 
mälestuste kogumise juhatavad 
sisse Eesti sõjamuuseumi di-
rektor Hellar Lill ning Poola 
saatkonna avaliku ja kultuuri-
diplomaatia spetsialist Sławo-
mira Borowska-Peterson. Sõja-

muuseumi peavarahoidja Mari-
ka Reintam teeb ülevaate Maria 
Kruszewska-Laidoneri saatu-
sest ja seni kogutud mälestus-
test tema kohta, millele järgneb 
kohalolijate mälestuste jagami
mine.

Muuseumis on avatud koh-
vik Maria, kus toimub Maria 
Kruszewska-Laidoneri kokaraa-
matu uue väljaande esitlus ja 
mõisa perenaise kookide maits-
mine. 

Kogutud mälestusi ja ma-
terjale kasutatakse Maria Krus-
zewska-Laidoneri elu ning tege-
vust käsitlevate näituste koos-
tamiseks Viimsi, Haapsalu ja 
Viljandi muuseumides.

Jaga mälestusi
Kes ei saa üritusel osaleda, kuid 

Maria Kruszewska-Laidoner – meie ja teie vabaduse eest
tahaksid jagada mälestusi Ma-
ria Kruszewska-Laidoneist, pa-
lume võtta ühendust Eesti Sõ-
jamuuseumi – kindral Johan Lai-
doneri muuseumiga (marika.
reintam@esm.ee) või Poola saat-
konnaga Tallinnas (slawomira.
borowskapeterson@msz.gov.pl).

Sündmusel osalejate ja kõi-
gi nende vahel, kes on saatnud 
muuseumile oma mälestusi, loo-
sitakse välja Poola saatkonna 
poolt auhinnaks välja pandud 
Maria Laidoneri kokaraamatud.

Tegu on Tallinna Poola saat-
konna, Eesti sõjamuuseumi ja 
Kaitseliidu ühise projektiga seo-
ses NATO tippkohtumisega Vars-
savis.

eesti Sõjamuuseum – 
kindral Laidoneri 

muuseum
Maria Kruszewska-Laidoner koos lastega kodus Viimsi mõisa ees. 
Foto eesti sõjamuuseumi arhiiv

In Memoriam
Kaljo Alaküla 
20. aprill 1923 – 26. mail 2016

Viimsi rahvast on tabanud valus kaotus – lahkus le-
gendaarne Kaljo Alaküla, Eesti lendur, vabadusvõitle-
ja, majandijuht ja ettevõtja. Viimsis mäletatakse teda 
Kirovi nimelise kalurikolhoosi kalatööstuse juhataja 
ja esimehe asetäitjana. Aga ennekõike hea, sõbraliku 
ja abivalmis inimesena. Ta oli tark ja mõistev mees, 
kes oskas ka suurepäraselt lugusid jutustada. “Vist on 
Jumal andnud mulle tõesti rõõmsa meele, oskuse ini-
mesi ja olukordi idealiseerida, nad paremaks ja kau-
nimaks mõelda ja kirjutada. Rõõmsat meelt soovin 
teilegi!” ütles Kaljo Alaküla oma viimases intervjuus 
Viimsi Teatajale 24. veebruaril 2016. 

Kaljo Alaküla sündis 20. aprillil 1923. aastal Nar-
vas. Ta lapsepõlv möödus peamiselt Virumaal. Õppis 
Kukruse algkoolis, Kohtla-Nõmme algkoolis ja Jõhvi 
gümnaasiumis ning Tallinna V gümnaasiumis. Teise 
maailmasõja ajal oli ta algul Omakaitse liige, seejärel 
astus lennuväkke, õppis Liibavi lennukoolis pommi-
tuslenduriks ja võitles Saksa sõjaväes Eesti lenduritest 
moodustatud 3. lennueskadrillis. 

Noored poisid sõjas ütlesid lahingu vaheajal sõdu-
ritoosti: “Esiteks, et ei oleks viimane kord! Ja teiseks, 
annaks Jumal meile kerget surma – kui võimalik, siis 
mitte niipea!” Seda toosti ütles Kaljo ka Viimsi Tea-
tajale. 

Sõja lõpus langes Alaküla Tšehhis sõjavangi, teenis 
tööpataljonis ja naasis Venemaa kaudu Eestisse. Pärast 
sõda õppis ta Tallinna Riiklikus Konservatooriumis 
Aleksander Arderi lauluklassis ja paralleelselt Tallinna 
Merekalanduse Tehnikumis. 1949. aastal asus ta tööle 
Tallinna Kalakombinaadi insenerina, kuid varsti pidi 
varjama ennast julgeolekuteenistuse eest Leningradis 
ja Astrahanis, kus ta 1951. aastal vahistati. 1951–1956 
viibis Kemerovo ja Omski vangilaagrites.

Pärast vangistusest vabanemist töötas ta Tallinna 
Kalakombinaadi tsehhijuhatajana, seejärel Kirovi ni-
melise kalurikolhoosi kalatööstuse juhatajana ning 
1970.–1980. aastatel kalurikolhoosi juhatuse esimehe 
asetäitjana.

Kirovi kolhoosi kalatööstuste juhatajana töötanud 
Aado Vahtra meenutab Kaljo Alaküla kui äärmiselt 
elurõõmsat inimest. “Sellepärast ta nii kaua elaski. 
Tal oli ka haruldane oskus vaenlaste seas sõpru leida. 
Mäletan, kuidas ta kord ühes peolauas KGB meestele 
ütles: “Kui ma poleks nii kehvasti sõdinud, siis poleks 
teie praegu siin.””

Pärast kalurikolhoosi erastamist töötas Kaljo Ala-
küla mõnda aega AS-is Esmar. Aastatel 1993–1996 ja 

1999–2002 oli ta valitud Viimsi vallavolikogu liik-
meks. Ta oli ka Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatu-
se liige ja Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse 
Pirita-Viimsi piirkonna aseesimees.

Oma pika ja kireva elu sündmused on Kaljo Alakü-
la meie jaoks kirja pannud raamatutes “Kalurikolhoos 
Kirovist AS Esmarini”, Viimsi 1998; “3. eskadrill”, 
Viimsi 1999 (kordustrükk 2013) ja “Jutustus Eestimaa 
naisest Vaike Vahist”, Viimsi 2001. Neljas plaanitud 
raamat jäigi tal kahjuks kirjutamata, sest nägemine 
hakkas kaduma. 

Kaljo Alaküla on autasustatud Kotkaristi V klas-
si teenetemärgiga 2002. aastal. “Viimsi vaala” pälvis 
ta 2003. Viimsi valla aukodanikuks sai Kaljo Alaküla 
2006. aastal. Oma kõnes aukodanikuks saamise puhul 
ütles ta nii: “Kirovi kolhoos oli suur ja see autasu ei 
kuulu mulle, vaid kõigile, kes minuga koos töötasid. 
Ma võtaks ja kallistaks teid kõiki, aga te ei mahu mu 
käte vahele. Aga südamesse ja meelde küll. Ja jäägu 
see nii!”

Üks liigutavamaid lugusid oli see, kui Kaljo läks 
Siberisse kandma 25+5 karistust ja tema naine Vaike 
Vahi (1928–1998) sai tulla hüvasti jätma. Läbi trellide 
hüüdis naine 30 aastaks vangi mõistetud mehele: “Oo-
tan!” Pikkade aastate pärast läks Vaike meest Siberis-
se vaatama. Kaljo kirjeldas seda nii: “Siis Vaike, nagu 
oleks tegemist maailma kõige tavalisema asjaga, tuli uk-
sest sisse, tegi kniksu ja ütles: “Noh, Kaljo, siin ma nüüd 
olengi!”” Kohtumise puhul kinkis Kaljo Vaikele paberist 
lillekimbu, mis perekonna reliikviana tänaseni alles. 

Mälestus jääb. Puhka rahus, Kaljo Alaküla! 
Viimsi Teataja

Usk või religioos-
sus, kumb neist 
siis privaatne on?
Sekulaarses maailmas on väga omaseks saanud 
arusaamine, et uskumine on sügavalt isiklik 
asi – kas inimene teeb seda või mitte, on tema 
vaba valik. Nii kaasneb sellega ka arusaamine, 
et usust kõnelemine ja selle kuulutamine ei ole 
tervitatav.

Samas olukorras, kus maailm ja ka üha enam sekularisee-
runud Euroopa on, seisame vastamisi tõsiasjaga, et järjest 
enam sildistatakse inimesi ikka nende uskumuste ja reli-
gioossuse tõttu. See sügavalt isiklik asi on väga avalik ja 
vastandumisi tekitav. Sest suuresti me käitume sõnade jär-
gi, mis on imehästi kokku seadnud Orelipoiss laulus “Võta 
isiklikult”:

Kui jääd karusellist maha, võta isiklikult.
Kui on teistel rohkem raha, võta isiklikult.
Kui on järjekord või saba, võta isiklikult.
Kui sa tahad olla vaba, võta isiklikult.
Aga kas on ikkagi õige kõike isiklikult võtta?
Ehk just seetõttu, et kristlus kõneleb armastamisest, es-

malt Jumala ja seejärel ligimese armastamisest, ei olegi ta 
enam inimese jaoks huvi pakkuv, sest kui armastada, siis 
tuleb kõrvale jätta nii mõneski olukorras just nimelt see, et 
me võtame asja isiklikult. Kuna siis on vaja esmalt mõelda 
ja teha, mis on enamusele hea ja vajalik.

Võib vist öelda, et reaalmaailma osas on elu tõepoolest 
väga palju arenenud ja kõiksugu abivahendid inimese üm-
ber on niivõrd nutikad, et inimene enam justkui ei peagi 
ise pingutama, sest kõik toimib niigi. Kuid selle nutimaail-
ma keskel on inimene totaalselt kaotamas oma nutikust ja 
oskusi inimene olla. Seda on ju näha inimsuhetes, lagune-
nud perekondades ja katkistes hingedes, sest enam ei osata 
oma hinge eest hoolt kanda.

Jah, oma hinge eest hoole kandmine on isiklik, kuid 
ikka selles mõttes, et igaüks peab oma hinge eest hoolt 
kandma, kuid mitte selles mõttes, et igaüks peaks oma hin-
ge eest hoole kandmiseks n-ö jalgratast leiutama. 

Läbi aegade on just nimelt oma isiklike uskumiste ja 
arusaamiste jagamise läbi leidnud inimesed tuge ja abi 
teineteiselt, on leidnud kosutust oma hingele. Rääkimata 
siis uskumisest Jumalasse, mille läbi on inimkond leidnud 
palju avarama vaate kogu elu olemusele.

Nii peab tõdema, et uskumine, mis toimub inimeses, 
on kindlasti isiklik, kuid religioossus, mis suuresti ongi ju 
ikka oma usuliste kogemuste jagamine teistega, ei saa olla 
mitte mingil moel isiklik, sest jagamine eeldab rohkemat 
kui ühte isikut. Aga jagamine ja arutlemine oma uskumiste 
üle on need, mis kasvatavad ka seda isiklikku usku ja rahu 
inimese südames. 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik

HINGeNuRK
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Paneme proovile loovuse 
ja osavuse teemadel 
“775 aastat Viimsi esma-
mainimisest” ja “Mere-
kultuuriaasta 2016”. 
Aktsiooni peategevuseks 
on liivakujundite-jooniste 
meisterdamine 6. juunil 
kell 15–18 Haabneeme 
keskuses 1A lõpp-peatuse 
ja Grossi poe vahelisel 
rohealal. 

Seekordne kunstitegemise teh-
nika on omapärane – kujutised 
kantakse vineerile või muule kõ-
vale alusele liivaga. Teoste eda-
sine kestmine sõltub ilmast. Ilu-
sa ja vaikse ilmaga on neid 
võimalik veel mõnda aega nau-
tida. Vihm ja tuul võivad aga 
liivast loodud pildid enda järgi 
ka õige ruttu ära muuta.

Juba sel laupäeval, 
4. juunil on kõik viimsi-
lased ja kaugemad 
sõbrad oodatud Viimsi 
kuuendale rattaretkele, 
mille lõpetame ühiselt 
Lubja mäel Rannarahva 
piknikuga.

Tänavu keskendume rattaret-
kega poolsaare idarannikule ja 
lõpetame 23 kilomeetri pärast 
Lubja mäel. Marsruudi koos-

Rannarahva piknik ja Viimsi rattaretk
tamisel on lähtutud eesmärgist 
osalejatele tutvustada Viimsi val-
la kauneid vaatamisväärsusi ja 
loodust ning ajalugu. 

Retke läbimise muudavad 
lihtsamaks ja kergemaks iga 
5–10 kilomeetri järel tehtavad 
puhkepausid. Retke lõpus pa-
kutakse kosutavat suppi.

Oodatud on kõik rattahu-
vilised olenemata vanusest ja 
sportlikust vormist! 

Tulla võib ka terve perega. 

Soovitav on kasutada eelõige 
maastiku- või linnaratta tüüpi 
ratast – maanteerattaga võib met-
sateedel liikudes olla ebamu-
gav.  

Kõigil ratturitel on kohus-
tus kanda kiivrit!  

Orienteerumist hõlbustab 
Viimsi rattaretke kaart, kuhu on 
märgitud retke marsruut ja vaa-
tamisväärsused. Retkest osavõt-
jad saavad kaardi stardipaigas 
kohapeal. Viimsi rattaretke al-

guspunkt ja ühtlasi retke finiš 
on Lubja tuletorn. Kogunemi-
ne algab kell 9.30. Tagasi jõua-
me orienteeruvalt kell 14.30.

Kõigilt, kes ei saa osale-
ma tulla, palume aga mõistvat 
suhtumist. Liiklus võib mars-
ruudil olla kohati häiritud. Va-
bandame ebamugavuste pärast! 
Viimsi rattaretkel osalemine on 
kõigile tasuta!

Rattaretk toimub iga ilma-
ga!

Rannarahva piknik
Retke lõppedes ja pärast supi-
söömist algab kell 15 samas Lub-
ja mäel Rannarahva piknik – 
meeleolukas rahvapidu, kus mõ-
ne tunnisel kontserdil esinevad 
Viimsi valla koorid, tantsijad ja 
orkestrid: Püünsi Kooli rahva-
tantsijad, Ita-Riina Muusika-
stuudio solistid, JJ-Street, Viim-
si Muusikakooli kitarristide an-
sambel, laulusõprade ühendus 
Omal Viisil, Iiri tants, segakoor 

VIIMSI, Viimsi huvikeskuse 
rahvamuusikud, ViiKerKoor ja 
Randvere pasunakoor.

Kontsert on kõigile tasuta!
Võta kaasa piknikutekk ja 

tule naudi ilusat päeva koos 
vahvate esinejatega!

Lisateave rattaretke ja pik-
niku kohta: Remo Merimaa, 
tel 6028 860, remo.merimaa@
viimsivv.ee ja Marje Plaan, tel 
6028 866, marje@viimsivv.ee. 

Kultuuri- ja spordiamet

Teeme Viimsis tänavakunsti – liiva ja kriitidega! 

Liivapiltide tegemist juhen-
davad asjatundjad eesotsas kunst-
nik Madli Luukiga, keda as-
sisteerivad Viimsi kunstikooli 
õpetajad ja õpilased, Viimsi hu-

vikeskuses tegutseva Isemoodi 
Isetegijate Loovustoa juhenda-
jad ja osalejad ning Viimsi 
noortekeskuse noored. Kõik hu-
vilised on oodatud kaasa löö-

ma! Pärast kunstitegemist võib 
seada sammud samas lähedal 
asuvale Viimsi staadionile, kus 
saab näha tantsuetendust “Sa 
tule nüüd…”.

Kutsume ka eralasteaedu ja 
MLA lasteaiamaju jt noori tä-
navakunsti loomisel kaasa löö-
ma! Seda saab teha tänavakrii-
tidega. Joonistuspinnaks on va-
balt valitud piirkond iga laste-
aiamaja lähedal. Kriidid han-
gib ja toimetab lasteaedadesse 
vallavalitsuse esindaja.

Joonistamiseks saab iga las-
teaiamaja ja rühm valida sobi-
va aja vahemikus 30.05–6.06. 
Palume, et keegi lasteaia tööta-
jatest laste joonistused ka kaa-
merasse püüaks (juures märge: 
joonistajad ehk lasteaia ja rüh-
ma nimi ning vanuserühm, joo-
nistuse kuupäev ja asukoht) 
ning saadaks fotod e-posti aad-
ressil press@viimsivv.ee. Üles-
võtted lisame valla Facebooki 
lehele, kodulehele ja mõned 
tööd jõuavad ka vallalehte.

Samas võivad lasteaialap-
sed lisaks kriidijoonistustele ka 
liiva-kivipilte kujundada näi-
teks Haabneeme rannaalale, kui 
rühmal plaanis ette võtta käik 
mere äärde, luua kogu rühma-
ga ühispilt samuti hoopis lii-
vast-liivavormidega oma õue-
alal liivakastis vm. Ja tore, kui 
vanemad innustavad lapsi ka 
koduõues kriitide või liivaga 
just sel nädalal vahvaid töid 
looma – koos vanemate või män-
gukaaslastega. Ka kõigist sel-
listest loovatest lahendustest sa-
mal ajavahemikul võib samuti 
meile pilte saata.

Ilusat ilma ja inspiratsiooni!
Info: kultuuri- ja spordiamet, 

Marje Plaan, tel 6028 66, e-post 
marje@viimsivv.ee.

Kultuuri- ja spordiamet



3. juuni 2016  5

Viimasel ajal on tekkinud 
probleeme jäätmete 
sorteerimisega pakendi-
konteineritesse ning 
jäätmete ladustamisega 
mittesobivatesse kohta-
desse. 

Tuletame meelde prügi sortee-
rimise põhimõtted ja pakendi-
konteinerite asukohad Viimsis. 

Pakendikonteinerid
Klaaspakendi konteinerisse 
sobivad: värvitust ja värvilisest 
klaasist pudelid (alkohol, limo-
naad, siirup jms), klaaspurgid, 
puhtad klaaspakendid. Kontei-
nerisse ei ole sobilik panna 
muud klaasi.

Klaaspakendi konteinerid 
asuvad: Randvere tee 6 (Viimsi  
Kaubakeskus), Mereranna tee 
4, Õuna tee – Käärti tee rist 
(Haabneeme); Haugi tee 20 /
Kõivu tee (Kaldakivi – Halli-
kivi tee), Haugi tee algus, Laa-
nepüü tee – Randvere tee rist 
Randvere aedlinna bussipeatus 
(Randvere); Meresihi tee lõpus 
(Kelvingi); Sadama tee (Lepp-
neeme); Kirsi tee – Mureli tee 
rist (Pärnamäe); Lilleoru tee 
algus (Laiaküla); Mündi tee 
3 (Muuga), Reinu tee – Vana-
pere tee rist, Kasteheina tee 
(Pringi), Ojakääru 1, Loosiväl-
ja tee 1, Äigrumäe tee, Vehe-
ma tee 1/14 (Viimsi); Kalmistu 
tee 8, bussi lõpp-peatuse plats 
(Rohuneeme).

Segapakend vii segapaken-
dijäätmete konteinerisse. Tava-
liselt on kogumispunktis eraldi 
konteiner segapakendi ning ka 
klaaspakendi jaoks. Kui eraldi 
klaaspakendikonteinerit ei ole, 
läheb klaaspakend segapaken-
di konteinerisse. 

Segapakendi konteinerid 
asuvad: Randvere tee 6 (Viim-
si Kaubakeskus), Mereranna 
tee 4, Õuna tee – Käärti tee rist 
(Haabneeme); Haugi tee 20 /
Kõivu tee (Kaldakivi – Halli-
kivi tee), Haugi tee algus, Laa-
nepüü tee – Randvere tee rist 
Randvere aedlinna bussipeatus 
(Randvere); Meresihi tee lõpus 
(Kelvingi); Sadama tee (Lepp-
neeme); Kirsi tee – Mureli tee 
rist (Pärnamäe); Lilleoru tee 

Pakendikonteineritesse 
õiged asjad

algus (Laiaküla); Mündi tee 3 
(Muuga), Reinu tee – Vanape-
re tee rist, Makrilli tee 3, Kas-
teheina tee (Pringi), Ojakääru 
1, Loosivälja tee 1, Äigrumäe 
tee, Vehema tee 1/14 (Viimsi); 
Kalmistu tee 8, bussi lõpp-pea-
tuse plats (Rohuneeme).

Vanapaber ja -papp pane 
vanapaberi ja -papi konteine-
risse. Üldjuhul saab vanapabe-
rit ja -pappi ära anda tasuta või 
oluliselt odavamalt kui sega-
olmejäätmeid. Vanapaberi ja -pa-
pi konteiner asub Makrilli tee 
3 (Pringi).

Riided jms üleliigne teks-
tiil, jalanõud ja mänguasjad vii 
Maxima juures asuvasse riide-
konteinerisse, kuhu võib pan-
na rõivaid (kulumisaste pole 
oluline, aga soovitavalt puhtad 
ja kuivad), jalatseid, rihmasid, 
nahast kotte, kodutekstiile (kar-
dinad, voodipesu, käterätikud, 
laudlinad jms) ja mänguasju 
(nii pehmed kui ka plastmas-
sist).

Vii jäätmejaama!
Biolagunevad aia- ja haljas-
tusjäätmed komposti piisava 
ruumi olemasolu korral oma 
aias. Korteriühistutel on mõist-
lik tellida eraldi biolagunevate 
jäätmete konteiner. 

Ohtlikud jäätmed vii ohtlike 
jäätmete kogumispunkti või jäät-
mejaama. Vanad ravimid saab 
viia ka apteeki.

Ehitus- ja lammutusjäät-
med on soovitav koguda eral-
di: puit-, metall- ja püsijäätmed 
(näiteks tellised) ning muu ehi-
tuspraht. Need tuleb viia jäät-
mejaama või anda üle jäätme-
käitlejale. Ehitus- ja lammutus-
jäätmete segu üleandmisel tu-
leb jäätmekäitlejale maksta.

Elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmed vii poodi, 
kust kavatsed osta uue toote. 
Pood peab vana seadme vastu 
võtma, kui ostad samast poest 
uue sarnase seadme. Kui ei ole 
kavatsust uut seadet osta, tuleb 
vanad seadmed viia lähemasse 
elektroonikaromude kogumis-
punkti või jäätmejaama, kus neid 
vastu võetakse. Komplektseid 
seadmeid saab ära anda tasuta. 
Kui seade ei ole tervik, siis või-
dakse puuduva osa eest raha kü-
sida.

Patareid ja akud vii tasuta 
ükskõik millisesse poodi, kus 
neid müüakse. Sul ei ole ko-
hustust uut patareid või akut 
osta. Poodides on spetsiaalsed 
konteinerid patareide ja akude 
kogumiseks. 

Vanarehvid vii vanarehvi-
de kogumispunkti. Vanarehvid 
saab kõikidesse vanarehvide 
avalikesse kogumispunktides-
se ära anda tasuta, sõltumata reh-
vide kogusest. Kogumispunk-
tid peavad jääma rehvide ka-
sutaja elukohajärgse maakon-
na piiresse. Juhul, kui tegemist 
on aastatega kogunenud suu-
rema rehvikogusega (näiteks 
veoauto koorem rehve), tuleks 
eelnevalt ühendust võtta mõne 
tootjaga (andmed leiab prob-
leemtooteregistrist), et uurida, 
kuhu võib suurema koguse viia. 

Viimsi jäätmejaam on sun-
nitud ajutiselt peatama vanade 
rehvide vastuvõtu. Vastuvõtu 
peatamine on seotud sellega, 
et Eesti suurim rehvide taaska-
sutusorganisatsioon Eesti Reh-
viliit lõpetas 16. maist ajutiselt 
kasutatud rehvide vastuvõtu kõi-
gis kogumispunktides üle Ees-
ti. Eraisikud saavad endiselt reh-
ve ära anda Rehviringluse ko-
gumispunktides. Rohkem infot 
veebilehelt www.rehviringlus.ee.

Romusõidukid vii sama au-
tomarki müüvasse kauplusesse 
või autolammutustöökotta (ro-
mulasse). Romusid saab ära an-
da tasuta, romulad võivad ro-
mu vastuvõtmisel maksta ka 
väikese summa. Nõua lammu-
tustõendit! Ainult ARK-ile lam-
mutustõendi esitamisel kustu-
tatakse auto registrist.

Viimsi Teataja 

Alates 6. juunist lähevad Viimsi siseliinid üle 
suvistele graafikutele.

Sellega seoses on liinidel V1, V2, V3, V5 ja V7 uued sõidu-
graafikud, liinide V4 ja V6 teenus on kuni 31.08 peatatud.  

Uued sõidugraafikud on leitavad veebiaadressidel 
www.peatus.ee ja www.soiduplaan.tallinn.ee (vt Harju 
maakond).

Alates 18.05 on taastatud Viimsi vallas Rohuneeme 
teel suunaga Rohuneeme poole peatus Kalatööstuse. Pea-
tuse asukoht on Sõpruse tee – Kaluri tee vahel.

Imre Saar
transpordispetsialist

Viimsi õpilas-
malev 2016
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet 
ning  kommunaalamet  koostöös Viimsi noor-
tekeskustega, MLA Viimsi Lasteaedadega ning 
Rannarahva muuseumiga korraldavad tänavu 
kahes vahetuses Viimsi õpilasmaleva. 

Sellel aastal võtab õpilasmalev tööle kuni 85 Viimsi valla 
noort vanuses 13–18.

Viimsi õpilasmaleva esimene vahetus toimub 9. juunist 
kuni 22. juunini ja teine vahetus 8. augustist 19. augustini.

Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorra-
töid. Tööpäeva pikkus on 4 tundi ning 2–3 korral nädalas 
järgneb tööle lõunasöök noortekeskuses ja ühised vabaaja 
tegevused. Täpsema kava saadame osalejatele e-postiga.

Esimeses vahetuses osalevaid noori ootame vallavalit-
suse juurde (Nelgi tee 1) 9. juunil kell 9.00. Selga palume 
panna tööriided ja sobivad jalanõud. Soovitame kaasa võt-
ta veepudeli. Korraldajate poolt on malevasärgid ja töö-
kindad.

Lisainformatsioon: noorsoo- ja haridusamet, tel 6028 
862 või 6028 868, malev@viimsivv.ee.

Ilusat malevasuve!
Kadi Bruus 

Noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Vallavalitsus koostöös Oü-
ga Viimsi Haldus ehitasid 
Leppneeme sadamasse 
betoonujukitega ujuvkai.

Kai pikkus on 24 ja laius 2,4 
meetrit. Ujuvkai on varustatud 
3 käimispoomiga pikkusega 7 
meetrit, 4 laudisega torupoo-
miga pikkusega 5 meetrit. Ujuv-
kail on 14 paadikohta.

Viimsi Vallavalitsuse 24.05.
2016 korraldusega nr 381 on 
kehtestatud Leppneeme sadamas 
sadamateenuse tasud harrastus-

veesõidukitele (vt tabelid).
Lepinguid kaikohtade kasu-

tajatega sõlmib OÜ Viimsi Hal-
dus alates 01.06.2016. Taotlu-
sed kai kohtade saamiseks esi-
tada e-kirjaga aadressile igor@
viimsivv.ee või toomas@viim-

sihaldus.ee. Paberkandjal aval-
dused tuua Nelgi tee 1 kab 112 
või edastada postiga: Viimsi val-
lavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, 
Viimsi vald. Avaldus peab sisal-
dama andmeid paadiomaniku 
(nimi, isikukood või registrikood, 

Leppneeme sadamas on uus ujuvkai
kuni 6 m 30 eurot

6,1–13 m 40 eurot

13,1–20 m 100 eurot

20,1 m ja enam 200 eurot

Sadamatasu lepingulistele 
klientidele 1 kuuks* 

*Sadamatasudele lisandub KM.

kuni 6 m 120 eurot

6,1–13 m 160 eurot

13,1–20 m 400 eurot

20,1 m ja enam 800 eurot

Sadamatasu lepingulistele 
klientidele 6 kuuks (periood 
1. mai – 31. oktoober)*

telefoninumber, e-post, postiaad-
ress) ja paadi kohta (registree-
rimisnumber ja paadi pikkus).

Igor Ligema 
Merenduspetsialist 

JääTMeJAAMAD
n Pärnamäe jäätmejaam 
(Pärnamäe tee 36, Tallinn)
Lahtiolekuajad: T–N k 14–
19; E, L–P k 10–15. Suletud 
riigipühadel. Lisainfo tel 
1347.
NB! Pärnamäe jäätmejaa-
mas toimub arveldamine 
nii kaardimaksega kui ka 
sularahas.
n Viimsi valla jäätmejaam 
(Vanapere põik, Püünsi)
Lahtiolekuajad: avatud K–P 
k 11–19. Lisainfo tel 1919.

Igal jäätmegrupil on oma konteiner. Foto Matton

Leppneeme ujuvkai.

Viimsi siseliinidel 
suvine sõidugraafik

Pärnamäe uus külavanem
24. mail valiti Pärnamäe küla üldkoosolekul külavanemaks 
Siiri Visnapuu. 

Külavanema kontaktandmed on: telefon 5012 517, e-post 
siiri@energel.ee.

Viimsi vallavalitsus

Head spordihuvilised!

Seoses saabuva koolivaheajaga on 
alates 09.06–31.08 vabanenud 

rendiaegu Viimsi uuele staadionile!

Info ja broneerimine e-posti aadressil 

ain.pinnonen@viimsi.edu.ee või 

telefonil 6235 118 (Ain Pinnonen).
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PÄRNAMÄE KÜLA LASTEPÄEV
4. juuni kell 11–13 

Väike Päike lasteaia hoovis (Kraavi tee 1, 
Pärnamäe küla)

Toimub Rattaralli

Turvalisest liiklemisest tuleb rääkima Lõvi Leo 
politseist

Trikitama tuleb mustkunstnik Marko
Loomulikult ei puudu ka näomaalija ja õhupalli-

loomade meisterdaja

Üritust korraldab Pärnamäe külaselts.
Üritust toetavad Reval Cafe, Haabneeme kohvik ja 

Saare.

Alla 8 aastased lapsed osalevad üritusel koos vanema 
või saatjaga

OOTAME KÕIKI KÜLALAPSI JA NENDE SÕPRU 
ÜLE VIIMSI!

Tähelepanu, noored lugejad
20. maist 19. augustini korraldavad Viimsi, Prangli ja Rand-
vere raamatukogud  juba V suvise võistulugemise. 

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 1.–3. klassi, 4.–6. 
klassi ja 7.–9. klassi õpilastele. Kuna eelmisel suvisel võistu-
lugemisel tekkis probleem, et kõigile osalejatele ei jagunud 
raamatute eksemplare, siis tänavu oleme suurendanud raa-
matute valikut igas vanuserühmas 10-lt nimetuselt 20-le. 

Muudatusi tegime ka raamatute põhjal esitatavate küsi-
muste vastamisel. Küsimusi on tänavu ainult kolm. Kes soo-
vib, võib loetud raamatu põhjal ka pildi joonistada.

Üritus lõpeb piduliku üritusega, kuhu tulevad esinema ül-
latuskülalised. Lõpuüritusele pääsevad kõik, kes loevad läbi 
vähemalt viis valikus olevat raamatut ja vastavad küsimuste-
le. Auhinnad võitjatele on seekord välja pannud Tallinn Viimsi 
SPA ja AS Tampe. Loodetavasti toetavad sündmust ka Eesti 
Kultuurkapital ja Viimsi vallavalitsus. 

Viimsi raamatukogu

20. mail toimus Randvere 
Koolis kevadball, mis oli 
paljude laste jaoks elu 
esimene ball, mida oodati 
pikisilmi. enne seda oli 
rütmikatundides tehtud 
hoogsat tantsutrenni. 

Meie kallid õpetajad Anli ja 
Kirsti olid selle ürituse korral-
dajad ja tegid proove kõikide 
klassidega mitu korda. Ja siis 
jõudiski kätte päev, mida oli-
me kaua oodanud.

Enne balli viimase tunni 
ajal panime võimlas kõik too-
lid paika ja sättisime igale poo-
le paberist ja okstest valmista-
tud lilli. Asetasime enda kau-
nistatud joogipudelid toolide-
le, juhuks kui balli ajal tekib 

Randvere Kooli kevadball

joogijanu. Ballil osales kogu 
kool: 1.–6. klassi õpilased, va-
nemad, pereliikmed ja õpeta-
jad. Olgem ausad, see oli ikka 
vau, mis seal toimus!

Ball algas sissemarsiga, mis 
oli balli parim koht. Õpilased 
kogunesid koos oma paariliste-
ga koridori pikka kolonni. Kõik 

olid väga ärevil. Kui hakkas 
kostuma muusikat, liikusid kõik 
üksteise järel saali. Külalised 
olid ennast kenasti istuma sät-
tinud ja laste kolonn liikus nen-
de eest läbi. Me tervitasime 
kooli direktorit Leelot ja õppe-
juhti Siirit. Kui kõik olid oma 
kohtadele jõudnud, avas direk-
tor balli.

Ballil peab olema ilus riie-
tus ja head kingad. Kõik tüd-
rukud olid väga ilusate soen-
gute ja kleitidega. Poisid olid 
viksilt viisakad ja ülikondades. 
Tore oli panna selga ilus kleit 
ja teha ilus soeng. 

Kui tants algas, siis poiss 
läks tüdruku ette, selg sirge ja 
vasak käsi seljataga, andis oma 
parema käe ja viis tüdruku tant-

suplatsile. Poisid ei valinud tüd-
rukuid suvaliselt, vaid neil oli 
oma tantsukaart ja tüdrukud ai-
tasid seda meisterdada. Tant-
sukaardi pealt said poisid vaa-
data, kellega nad missugust tant-
su tantsivad. Kui tantsud hak-
kasid korduma, siis sai enda-
le ise paarilise valida. Saime 
tantsida erinevate paarilistega 
ja see oli väga lõbus. 

Tantse oli hästi palju. Esi-
mene tants oli avavalss. Siis 
oli tšatša. Tuli ka vetruv samba 
ja perekonnavalss. Tulid ka rum-
ba ning aeglane valss. Aeglane 
valss oli väga ilus ja pidulik. 
Perekonnavalssi tantsisime to-
redasti kahes suures ringis.

Alguses oli veidi hirm, aga 
pärast tuli kõik välja ja ei ol-

nudki nii hirmus. Vahepeal as-
tus paariline mulle jala peale ja 
see oli isegi natuke naljakas. 
Vahel oli nii, et osa poisse oli 
lõpuks väsinud sellest kõigest 
ja ei viitsinud tüdrukuid valida 
ning nendega tantsida.

Vahepalana esitasid 4. klas-
si peotantsijad Linda-Lovise ja 
Mihkel Mattias kaks tantsu ja 
tegid publikule suure kummar-
duse. Publikule meeldis nende 
esinemine väga ja kõik elasid 
valjult kaasa.

Ball oli natuke väsitav ka. 
Tantsisime peaaegu kaks tundi 
järjest. Lõpuks oli nii palav, 
aga õnneks sai vahepeal vett 
juua. Balli parim hetk oli selle 
lõpp, sest kõik olid juba väsi-
nud.

Tüdrukutel soengud ja kleidid, 
poistel ülikonnad ja üheskoos 
ilusad tantsud. Foto Randvere 
Kool

Pärast vahepala võisid kõik 
tantsida oma vanematega või 
teiste vabalt valitud paariliste-
ga. See oli tore, et ka vanemad 
tantsida said. Mis nad seal nii-
sama siis istusid, tahtsid ka ik-
ka tantsida. See oli vahva, et 
sai oma vanematega tantsida. 

Kevadball oli väga võimas 
ja lahe! Oli nii tore ja loode-
tavasti järgmisel aastal toimub 
see jälle. Ballist võiks saada 
Randvere Kooli traditsioon.

Balli muljeid jagasid 3. ja 
4. klasside õpilased Krete, Mai-
len, Mia, Märt, Annaliis, Stella, 
Daniel, Carina, Siim, Roger, 
Elizabeth, Valter, Maarja, Ar-
tur, Maibrith, Romet Anniki, 
Jakob, Trevor ja Eliise.

Randvere koolipere

eesti noored on võrdluses 
teiste riikide noortega 
esimeste hulgas varajase 
suitsuproovimise ja purju-
joomise poolest, ka kane-
pit proovinud noorte osa-
kaal on eestis kõrge. 

Alla 18-aastastel on sõltuvus-
ainete (alkohol, tubakatooted, 
narkootikumid) tarvitamine kee-
latud, et noorte tervist hoida. 
Sõltuvusained mõjutavad noo-
re inimese keha ja aju tundu-
valt enam kui täiskasvanut. Nii 
alkohol kui ka kanep mõjuta-
vad näiteks eriti kahjulikult noo-
ruki aju eesmise osa arengut: 
kahjustub võime enda käitu-
mist kontrollida, võtta vastu lä-
bimõeldud otsuseid, õpitut meel-
de jätta. Mida varem hakatakse 
sõltuvusaineid uimasteid tarvi-
tama, seda suurema tõenäosu-
sega tekib inimesel elu jooksul 
uimastisõltuvus. 

Eestis viiakse regulaarselt 
läbi noorte sõltuvusainete tar-
vitamise harjumuste uuringuid. 

Viimasest, 2014. aastal läbi vii-
dud kooliõpilaste tervisekäitu-
mise uuringust selgus, et 11–15-
aastaste osakaal, kes ei suitseta 
ega tarvita alkoholi, on võrrel-
des 2010. aastaga mõnevõrra 
suurenenud. 

2016. aasta uuringust “Las-
te ja lastevanemate käitumine 
ja hoiakud” selgus, et ligikau-
du 20% viienda klassi õpilas-
test ei tea, kuidas nende ema 
alkoholi tarvitamisse suhtub ja 
25% ei tea oma isa suhtumist. 
See tulemus peegeldab, et las-
tega pole kodus räägitud. Oma 
lapsega rahulikult rääkides ja 
kirjeldades enda tundeid, on 
võimalik ära hoida lapse sõltu-
vusainete tarvitamist.

Lapsele pole vaja alkoholi 
pakkuda selgitamaks, et alko-
holi juua ei tohi. Kui vanem 
annab lapsele alkoholi, edas-
tab ta sõnumi, et “alkoholi tar-
vitamine on lapsele lubatud ja 
tema jaoks ohutu”. Eelpool väl-
ja toodud uuringu põhjal said 
enamus 5. ja 7. klasside õpilas-

test alkoholi proovida kodus, 
kui vanemad andsid seda ise 
lapsele. Lapsed, kellel on ko-
dus alkoholi pakutud ja luba-
tud seda tarvitada, teevad seda 
uuringute järgi suurema tõe-
näosusega ka väljaspool kodu. 
Iga vanem vastutab oma lapse 
eest. Tasub selgesõnaliselt väl-
jendada, et me ei soovi, et noor 
tarvitaks alkoholi, sh ka lah-
jasid jooke nagu siider ja õlu. 
Noortega saab ühiselt arutada 
ja kokku leppida, kuidas nad 
tahaksid oma lõpupeo või su-
vepeo veeta, et see oleks nende 
jaoks tore üritus ning et vane-
mad ei peaks samal ajal oma 
laste heaolu pärast muretsema.

Oluline on meeles pidada, 
et alaealisele sõltuvusainete kät-
tesaadavaks tegemine on kee-
latud. See hõlmab nii nende 
ainete müümist, ostmist kui ka 
pakkumist. Kui poes on näha 
noort ise alkoholi ostmas või 
ostab talle seda mõni täiskas-
vanu, siis näidakem üles koda-
nikujulgust ja sekkugem. Näi-

teks võib paluda müüjal küsida 
noorelt vanust tõendavat do-
kumenti. Mõelgem, kas me ise 
tahaks, et keegi sekkuks, kui 
enda laps püüaks salamahti alko-
holi või teist sõltuvusainet osta?

Kuigi noor võib proovida 
alkoholi või teisi sõltuvusai-
neid selleks, et kogeda midagi 
uut ja põnevat, on teinekord tar-
vitamise põhjuseks hoopis soov 
lahendada oma muresid. Mõne 
noore jaoks on meelemürkide 
kasutamine vahendiks stressi ja 
negatiivsete tunnetega hakka-
masaamiseks. Siinkohal on jälle 
oluline roll täiskasvanul mär-
gata ja sekkuda. Mõnuainete 
tarvitamine on märgiks, et noor 
vajab kõrvalseisjate abi. Igaüks 
meist, kes märkab poes alaea-
list alkoholi ostmas, poe ees 
suitsetamas, bussis purjuspäi tui-
kumas või kuuleb oma lapselt, 
et tema sõber on hakanud ka-
nepit tarvitama, saab aidata.

Noori ajab erinev suhtumi-
ne alkoholi ja keelatud ainetes-
se ainult segadusse, sest kuidas 

Hoidkem noori sõltuvusainetest eemal! 
saab öelda, et üks aine on noo-
re jaoks “vähem ohutu” kui 
teine. Alaealise jaoks on kõik 
sõltuvusained keelatud ning kui 
seda sõnumit edastavad nii lap-
sevanemad kui ka ühiskond laie-
malt, väheneb oluliselt noorte 
sõltuvusainete tarvitamine ning 
seeläbi ka noortega juhtuvate 

õnnetuste, mürgistuste ja trau-
made arv. Aitame üles kasvada 
tervetel ja õnnelikel lastel, kes 
oskavad lõbutseda ja lõõgastu-
da ilma sõltuvusaineteta!

Teili Piiskoppel
Politsei- ja Piirivalveamet

Karin Streimann
Tervise Arengu Instituut



Õppima Salu Kooli! 
MTü Puuetega Laste Keskus Lootuse poolt 
loodud Salu Kool on mõeldud mõõduka, raske 
ja sügava vaimupuude ning liitpuudega laste-
le. 3–17-aastased lapsed omandavad siin põ-
hihariduse. 

Õppetöö kaudu omandatakse põhioskused – arendatakse mo-
toorikat, kommunikatsiooni, sotsiaalseid oskusi, igapäevaeluks 
vajalikke ja kognitiivseid oskusi. Koolil on olemas õpilaskodu, sh 
lasteaia lastele.

Hoolduskool. Hoolduskoolis õpetatakse raske ja sügava vai-
mupuude ning liitpuudega õpilasi ja luuakse kõigile võrdne või-
malus õppimiseks. Hoolduskooli õppekava võimaldab õpilasel saada 
oma võimetele ja arengutasemele vastav haridus. See tagab ene-

Noorsootöötajate 
seminar Viimsis
22.–27. mail toimus Viimsis hotellis Lavendel 
rahvusvaheline noorsootöötajate seminar “Coo-
peration for Youth excange Development“, mille 
korraldas eesti Noorsootöötajate Kogu (eNK) 
koostöös Viimsi vallavalitsusega ning Prantsus-
maa koostööpartneriga Les MJC Rhone Alpes. 

Seminaril osalesid Eesti, Prantsusmaa, Hispaania, Läti, Ru-
meenia ja Türgi noorsootöötajad ning noortepoliitika koor-
dinaatorid. Kokku osales seminaril 51 noorsootöö eksperti.

Seminari avasid Viimsi abivallavanem Jan Trei ja noor-
soo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, rahvusvahe-
lise noorsootöötajate organisatsiooni Contact-2103 tegev-
juht Philippe Helsson, MJC Rhone Alpesi (Prantsusmaa 
regionaalne kultuurikeskuste võrgustik) rahvusvaheliste 
suhete koordinaator Brice Gourdoul ja Eesti Noorsootöö-
tajate Kogu juhatuse liige Kadi Bruus.

Seminaril osalejatega kohtusid Eesti Nooroostöötajate 
Kogu juhatuse esimees Ilona-Evelyn Rannala ja Erasmus+ 
Euroopa Noored  kvaliteedikoordinaator Kaja Ainsalu.

Seminari käigus külastati Viimsi Kooli ja Viimsi huvi-
keskuse noortekeskust. Lisaks kohtuti Viimsis töötavate EVS 
vabatahtlikega Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Väikese kont-
serdiga esinesid Liina-Ariadne Pedanik ja Ita-Riina Pedanik. 
Osalejad tutvusid Viimsi valla ja Tallinna vanalinnaga.

Seminaril arutleti noorsoovahetusprojektide kvaliteedi 
üle, kuidas neid paremini korraldada ja ette valmistada. 
Lisaks valmistati väikestes gruppides ette 5 noorsoovahe-
tusprojekti, millele taotletakse rahastus Erasmus+ projek-
tist. Projektide ettevalmistus jätkub hiljem.

Projekti rahastus on saadud Prantsusmaa Erasmus+ 
agentuurist. Tegemist oli teise osaga koolitusest, esimene 
osa toimus märtsis Prantsusmaal Lyonis.  

Suur tänu seminari korraldajatele ja läbiviijatele! Lisaks 
suur tänu Hotell Lavendel SPA meeskonnale, Viimsi Koo-
lile, MTÜ Viimsi Huvikeskusele ja noortekeskustele, Jussi 
Õlletoale, Hansabussile ja teistele koostööpartneritele!

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator
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17.–21. aprillini said 
Viimsi Kooli õpilased Mart 
Felding, Küllike Tilk ning 
Maarja urb olla töövar-
judeks Norra Kråkstadi 
koolis.

Norra on eeskujuks kaasava ha-
ridusega ning sealses koolis ei 
panda hindeid. Töövarjulistena 
saime osa erineva vanuseast-
me ainetundidest ning õpetaja-
te koosolekust, toimusid indi-
viduaalsed vestlused õpetajate 
ja õpilastega. Lisaks võtsime 
osa iganädalasest personali lii-
kumisüritusest – jooksma ei 
jõudnud, aga matkama küll. 

Õhkkond koolis oli rahulik. 
Ühelt poolt tingib selle kind-
lasti asjaolu, et kool on neli kor-
da väiksem kui Viimsi Kool, 
kuid mitte ainult. Üks põhjus 
võib olla, et kuna kooli min-
nakse 6-aastaselt, siis see pi-
kendab põhikooli aasta võrra. 
Samuti on kooliaasta pikem, 
mis tähendab, et aega õppimi-
seks jääb rohkem kui Eesti koo-
lis. Ainekavade teemad on mõ-
lemas riigis sarnased, kuigi osa-
dele ainetele Norra põhikoolis 
nii palju ei spetsialiseeruta kui 
meil. Näiteks on loodusained 

seväärikuse, soodustab enesekindluse kujunemist ja võimaldab 
lapsel endal ümbritsevat mõjutada.

Toimetulekukool. Toimetulekukoolis õpetatakse mõõduka ja 
raske vaimupuude ning liitpuudega õpilasi “Toimetuleku riikliku 
õppekava“ alusel.

Lasteaed. Lasteaias õpetatakse lapsi alates 3. eluaastast kuni 
koolini ning arendatakse last isiksusena.

Lisainfo. Salu Kool on üks viiest erakoolist, keda toetab hari-
dus- ja teadusministeerium. Kooli tulekuks on vaja lapsevanema 
avaldust, nõustamiskomisjoni otsust, rehabilitatsioonikomisjoni 
otsust, kodukoha omavalitsuse suunamist, arsti tõendit, kolm fo-
tot ja isikut tõendava dokumendi koopiat. 

Lisainfo tel 6088 618 ja e-posti aadressil kool@salukool.ee. 

Aitäh kõigile osalejatele! Foto Viimsi vallavalitsus

ühe õppeainena, sisaldades füü-
sikat, bioloogiat, keemiat ning 
mitmeid Eesti põhikooli aine-
kava teemasid õpitakse alles 
gümnaasiumis. Näha oli, et tun-
dides võetakse rahulikult aega 
väheste ülesannete tegemiseks, 
koduseid töid antakse vähem 
ning nädalvahetusteks üldiselt 
kodus õppimist ei anta. 

Kuni 8. klassini hindeid ei 
panda. Seega ei õpita hinnete 
pärast, vaid oluline on, mida osa-
takse ning mida peab veel har-
jutama. Olulisel kohal on ene-
seanalüüs ning õppimise ees-
märgistamine, mida tehakse koos-
töös klassijuhatajaga kaks kor-
da aasta toimuvatel arenguvest-
lustel. Koolis juurutati ka õpi-
partnerite süsteemi, mis samu-

ti on aidanud vähendada õpe-
tajate tagasisidestamise koor-
must ning muutnud aktiivseks 
õpilased. Üldjuhul iga kahe nä-
dala tagant saab õpilane endale 
uue õpipartneri klassikaaslaste 
hulgast, kellega koos õppida 
ning kelle töödele ja tegemis-
tele eelnevalt kokkulepitud kri-
teeriumite alusel hinnanguid an-
da. Suuliste ettekannete tagasi-
sidestamiseks kasutati taktikat 
2 stars, 1 wish (kaks positiiv-
set aspekti ja üks, mida paran-
dada). 

Alguses arvasime, et kui 
hindeid ei panda, siis ilmselt ei 
ole ka teste, kuid tasemetööd 
on pea igas klassiastmes. Kuid 
näiteks II kooliastme riiklik ta-
semetöö ei toimu mitte kooli-

astme lõpus kevadel, vaid uue 
kooliastme alguses sügisel (võib-
olla ka miski, millele Eestis 
mõelda?). Tulemused on aluseks 
sellele, kuidas järgmises koo-
liastmes õpilast individuaalselt 
toetada. Selle põhjal toimub esi-
mene arenguvestlus. 

Töövarjupäevad oli üks osa 
õpirände projektist “21. sajandi 
õppija”, mis sai toetust Eras-
mus+ programmist. Projekti üle-
üldine fookus on õppija arengu 
toetamine muutunud õpikäsit-
lusest lähtuvalt. Sama projekti 
raames käisid selle õppeaasta 
jooksul täiendkoolitustel eri-
nevates Euroopa riikides veel 
ka Mirjam Mätlik, Ülle Pinno-
nen, Külli Täht, Kirsi Rannas-
te, Liisu Jallai, Karmen Paul ja 
Triin Savisto. 

Norra ja Eesti kooli sidemed 
said alguse 1992, kui praegune 
Viimsi Kooli õpetaja Hille Eek 
ning Kråkstadi koolijuht Marit 
Rismyhr korraldasid õpilasva-
hetust. 2014. aasta novembris 
käis Kråkstadi koolist 46 ini-
mest Viimsi Koolil külas. 

Maarja urb
Mart Felding

Küllike Tilk

Viimsi Kool käis külas 
Kråkstadi koolis Norras

Töövarjud Kråkstadi kooli 5. ja 7. klasside maja ees. Foto erakogu
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VIIMSI KINO

Uued filmid
Kool on kohe-kohe läbi ja nii mõnelgi võib tekki-
da küsimus, et mida nüüd kogu selle vaba ajaga 
peale hakata. No eks ikka kinno! Ainuüksi juunis 
jõuab kinolinale 12 uut filmi – ja juba nädalava-
hetusel viis. 

Esimene põgus pilguheit romantilisele komöödiale “Mina 
enne sind” ütleb, et asjad lähevad ikka vana rada. Film 
räägib noorest neiust, kelle värske töökoht viib teda õnne-
tuse tõttu ratastooli sattunud rikka, kuid kibestunud pan-
kuri põetajaks. Kui kellelgi peaks tekkima nüüd küsimus, 
et mis siis edasi saab... No detektiiviagentuuri nad koos 
ei asuta. Filmi aluseks on samanimeline bestseller, mis ka 
eesti keeles avaldatud. 

Ka järgmise linateose “Hologramm kuningale” alu-
seks on samanimeline romaan. Tom Hanksi kehastatav 
ärimees sõidab suure diili lootuses Saudi-Araabiasse ning 
nagu paljudele lääne ühiskonnast saabunutele, saab ka te-
male osaks tõsine kultuurišokk. Teravkeelse taksojuhi ja 
kauni kohaliku doktori abiga saab mees pikapeale ehma-
tusest üle ning uued kogemused panevad ka ta enda elu üle 
järele mõtlema ja asju ümber hindama. 

Aktsiaturg on koht, kus inimesed oma teenitud raha-
numbreid kõiksugu “spetsialistide” nõuannete alusel suu-
remaks soovivad kasvatada. Tihtipeale võib kasvu asemel 
ka kahju reaalsuseks osutuda ja just selline kogemus lük-
kab käima tegevuse nädalavahetuse kolmandas esilinas-
tuses pealkirjaga “Rahamaailm”. George Clooney kehas-
tatud “finantsguru” nõuande järgi oma säästud kaotanud 
mees otsustab telestuudio koos “guruga” pantvangi võtta 
ning nõuab otse-eetris selgitusi teda vara kaotuseni viinud 
valede kohta. Naispeaosas Julia Roberts ja lavastas Jodie 
Foster. 

Kui kõik eelnev liiga täiskasvanutele suunatud tundus, 
siis pole hullu, pere pisemaid pole me samuti unustanud. 
Suurejoonelises action-seikluses “Teismelised ninjakilp-
konnad: Varjust välja” peavad Michelangelo, Donatello, 
Leonardo ja Raphael klaarima arveid järjekordsete kuri-
nahkadega, kel õel plaan vallutada terve maailm. Ei muud 
kui rusikad rulli ja pahalasi kloppima. 

Teine perefilm kannab pealkirja “Sipelgapoiss 3”. Pea-
le Kirbu trellide taha toimetamist elab Pelle ehk Sipelga-
poiss nagu kangelane. Isegi tema kuju jaoks on linnakeses 
plats valmis vaadatud. Kuid oh häda, rahu ei kesta kaua, 
sest peale salapärase rulaprofist kangelase ilmumist hak-
kavad juhtuma sündmused, mis vajavad ei kellegi muu kui 
Sipelgapoisi enda sekkumist.

Järgmisel nädalal saavad kõik õõvasõbrad kõhedust 
tunda filmi “Kurja kutsumine 2” kaedes. Kassahitiks osu-
tunud originaali järjes sõidab perekond Warren Inglismaa-
le, et välja uurida, kes või mis kollitab Põhja-Londonis 
elavat üksikema ja tema nelja last. Pinevus, ehmatused ja 
ebamaised tegelinskid garanteeritud. 

22 aastat tagasi sai maailm esmakordselt tundma Aze-
rothi nimelist kuningriiki, kui ilmavalgust nägi arvutimäng 
nimega Warcraft. Nagu edukate mängudega ikka, jõuavad 
nad lõpuks ka kinolinale ning nii saamegi alates 9. juunist 
nautida suurejoonelist fantaasiaseiklust “Warcraft: Algus”. 
See jutustab inimeste ja orkide sõjast, mille põhjustaja aga 
ei pruugi sugugi olla üks nende endi hulgast. 

Viimsi Kino

Filmis “Hologramm kuningale” sõidab Tom Hanksi 
kehastatav ärimees suure diili lootuses Saudi-Araabiasse.

Harjumaal on kujunenud 
kauniks traditsiooniks 
seeniortantsurühmade 
iga-aastased esinemised 
erinevates valdades. 
Seekord esineti Viimsis 
Randvere koolimajas.

Seeniortantsurühmadel on olu-
line roll seenioride kaasamisel 
ühistegevusse, neile võimalus-
te loomine meelepäraseks ühes-
koos vaba aja kasulikuks veet-
miseks ning eakohaseks liiku-
misharrastuseks muusika saa-
tel koos juhendajaga. Sugugi 
vähemtähtsad ei ole uute tant-
sude repertuaari  tutvustamine 
ja üheskoos tantsimine. Lisaks 
sellele on tantsurühmadel või-
malus demonstreerida oma esi-
nemiskostüüme ja aksessuaare.

Seekordne VIII Harjumaa 
seeniortantsupidu toimus 14. mail 
deviisi all “Tantsurõõm”, mil-
le korraldustoimkond eesotsas 
Randvere tantsurühma Kobara-
ke juhendaja Ivi Talimäe ja 
Randvere päevakeskuse juha-
taja Aime Salmistu poolt oli aru-
kalt kokku seadnud mitte ai-
nult eesti tantsudest. Siin oli terve 
rida teiste rahvaste tantse, nagu 
Serbia tants “Biserka”, Saksa 
“Tantsurõõm”, Belgia “Char-

Harjumaa seeniortantsijad 
esinesid Randveres

leston Girls”, Ameerika “Tants 
tänaval”, Ungari “Csebogar”, 
Hollandi “Sinine rukkilill”, Iis-
raeli “Jossi laul” ning Soome 
“Seeniorihumppa”, mille olid 
selgeks õppinud ja tantsisid kõik 
rühmad koos.

Lisaks neile tantsudele esi-
tasid kõik rühmad veel oma soo-
lotantsud – “Värten”, “Suurlin-
na tulede valguses”, “Las möö-
duvad aastad”, “Krakovjak”, 
“Ukuaru valss”, “Edelweiss”, 
“Lapsena lustilla luhal” jt.

Kokku oli peole saabunud 

15 tantsukollektiivi koos juhen-
dajatega: Ardust (juhendaja Mil-
vi Roos), Arukülast (Evi To-
mingas), Haabneemest (Eve 
Jänes), Kiisalt (Aime Tamm), 
Koselt (Malle Lambasaar), Kõu-
elt (Marika Leppik), Loksalt 
(Riina Juhkami), Loolt (Kai 
Müürisepp), Piritalt (Ivi Tali-
mäe), Sakust (Aime Tamm), 
Sauelt (Eve Mall Saar), Tuu-
last (Mari Tomp) ja Vihasoost 
(Elna Linkvist) ning loomuli-
kult Randvere võõrustajate oma 
rühm (Ivi Talimäe).

Tantsupeo avasõnad ütles 
abivallavanem Margus Talsi, ter-
vitused Randvere küla poolt 
edastas külavanem Priit Robas 
ning Randvere Kooli poolt di-
rektor Leelo Tiisvelt. Tervitus-
tantsuga esinesid ka Randvere 
Kooli noored rahvatantsijad.

Pidustuse alguse juhatas mar-
sihelidega sisse Randvere pa-
sunakoor. Pidu toetasid KÜSKi 
Kohaliku omaalgatuse prog-
ramm ja Viimsi vallavalitsus. 

Madis Kaasik

Vali eesti parim merelaul!
Tule ja aita merekultuuriaasta veelgi paremaks muuta, selgi-
tame koos välja eestimaa parima merelaulu! 23. mail alanud 
hääletus kestab kuni 12. juunini ning just sinul on võimalik 
kokku panna ainulaadse mereteemalise galakontserdi reper-
tuaar.

Kuna merest inspireeritud eestikeelsete laulude arv on väga 
suur, on žürii rahvahääletuse jaoks koostanud merelaulude eelva-
liku. Nimekirjas on nii tuntud estraadilaule, filmimuusikat, mere-
meeste- ja rahvalaule kui ka kaasaegseid poplaule.

12 enim hääli kogunud laulule loovad heliloojad Tõnis ja Tõ-
nu Kõrvits, Tomi Rahula ja Tauno Aints uued orkestriseaded ning 

Õuemüük koosneb kahest 
sõnast: õu ja müük. Nagu 
lugeja ilmselt aru saab, 
siis õue müüa ei saa, küll 
aga on võimalik müüa 
midagi õues. Ning just 
seda see sõna tähendabki 
– müük oma õuel. Olete 
oodatud 11. juunil Rem-
melga tee 22 hoovi. 

Mujal maailmas on õuemüü-
gid (ingl.k. yard sale või gara-
ge sale) kevadsuvistel nädala-
lõppudel sagedane nähtus. Meil 
Eestis korraldatakse küll kir-
buturge ja vanavaralaatasid, kuid 

õuemüügi võimalust ei ole se-
ni veel eriti kasutatud. Võib-
olla oleks aeg?

Taaskasutuse idee pole ise-
enesest uus. Selge on see, et ma-
japidamisse koguneb aastate 
jooksul palju asju, mida enam 
tarvis pole, mõnes teises pe-
res aga väga vaja võib minna. 
Säästliku inimese käsi ei tõuse 
kasutuskõlblikke esemeid ära 
viskama. Samas võivad need 
tunduda siiski liiga väärtusli-
kud Uuskasutuskeskusse tasu-
ta äraandmiseks.

Seoses elukohavahetusega 
võib tekkida vajadus majapida-

mist koomale tõmmata ja va-
baneda muuhulgas ka suurema-
test asjadest, näiteks mööbli-
esemetest või kodumasinatest, 
millega on tülikas kirbuturule 
või kila-kola laadale minna. Mis 
muud, kui proovime rakenda-
da maailmas levinud praktikat!

Viimsi esimene õuemüük 
toimub 11. juunil kell 11–16 
Haabneemes, Remmelga tee 22. 
Müüki tulevad soodsa hinnaga 
mitmesugused köögi- ja maja-
pidamistarbed, nõud, klaasid, 
vaasid, küünlajalad, kvaliteet-
sed ja vähekantud või sootuks 
uued riided ning jalanõud, nips-

asjad, kunstiteosed, eesti- ja 
võõrkeelsed raamatud, DVD-d, 
CD-d, LP-d ja palju muud pu-
di-padi. 

Loodame näha huvilisi Viim-
sist ja kaugemaltki. Usume, et 
igaüks võib leida enda jaoks 
midagi huvitavat. Kui ilmataat 
meid soosib ja õuemüük õn-
nestub, siis ehk leidub edaspidi 
järgijaidki. Võib-olla toimub tu-
leval aastal lisaks Viimsi koh-
vikute päevale ka õuemüügi 
päev.

Liis Klaar 
Õuemüügi korraldaja

Esimene õuemüük Viimsis 

lauludele puhuvad uue elu sisse tuntud Eesti artistid Lenna Kuur-
maa, Robert Linna, Kadri Voorand, Lauri Õunapuu, Helen Lokuta 
ja Priit Volmer. Muusikat teeb Tallinna Kammerorkester dirigent 
Risto Joosti juhendamisel.

Suurejooneline galakontsert toimub 16. juulil kell 20 Lennu-
sadamas.

Hääletamiseks tee veebiaadressil menu.err.ee/l/merelaul 
märge oma lemmiklaulu juurde ning vajuta lehekülje lõpus oleva 
nupule “Hääleta”. Parimale loole on võimalik oma poolthääl anda 
üks kord päevas.

Merekultuuriaasta 2016 meeskond

Tänavusel seenioride tantsupeol oli kohal 15 tantsukollektiivi. Foto enn Teimann
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Sportlik haugipüük on 
nii jõgedel kui ka meres 
hoo sisse saanud. Jõgede 
kohal lendavad putukad, 
keda oma tavalise ette-
vaatuse minetanud jõe-
forell nüüd agaralt jahib. 
Lendõnge harrastajad 
naudivad seda lühikest 
õnneliku aega, saades 
preemiaks üksikuid tõelisi 
iludusi.

Haug – kodumaine 
kameeleon
Haug e havi (Esox lucius) haug-
laste sugukonda ja haugi pere-
konda kuuluva röövkalana on 
meie jõgede-järvede levinumaid 
kalu, kuid elab ka rannikume-
res. Haugil on nooljas, natuke 
külgedel lamenenud keha. Sel-
jauim keha tagaosas suurendab
saba tõukepinda. See võimaldab 
välkkiireid sööste saagi haara-
miseks. Haugi värvus sõltub 
keskkonnast, keha on selja 
pealt tavaliselt rohekas-sinakas, 
mis muutub allpool üha hele-
damaks, kõhualune valge.

Haugi suhteliselt suurel peal 
on pardi nokka meenutav suu, 
mis täis tahapoole kaldu ole-
vaid hambaid – need aitavad 
saaki kindlalt kinni hoida. Ala-
lõua hambad on eri suurusega 
ja vahetuvad. Alalõua seesmine 
külg on kaetud pehme koega, 
mille all on asendushammaste 
kõverad read. Igal kihval on 
2–4 asendushammast ja kui kihv 
välja langeb, tuleb rivvi asen-
dushammas.

Haug on erakliku eluviisi-
ga, kes veedabki aega põhili-
selt veetaimetihnikus saaki va-
ritsedes. Seda tegevust kergen-
dab kala kohta terav nägemi-
ne: haugi silm seletab kuni 2,5 
m kaugusele. Saaki silmanud, 
teeb ta selle suunas välkkiire 
sööstu. Ohvriks langevad pea-
miselt ahvenad, kiisad, viidi-
kad ja latikad. Suuremat kasvu 

Juuni kalad: tuulehaug, haug ja jõeforell

haugide jõud käib üle ka par-
dipoegadest, konnadest ja pisi-
imetajatest. Haug neelab oma 
saagi tervelt. Toidukitsikuse kor-
ral tarvitatakse ka nõrgemaid 
liigikaaslasi. Eksisteerib järvi, 
kus peale haugide teisi kalalii-
ke üldse ei ela. Neis järvedes 
söövad pisikesed havid vesikir-
pe, vähikesi ja muud zooplank-
tonit, suuremad aga liigikaas-
lasi.

Haugid koevad kohe peale 
jää lagunemist aprillis ja mais. 
Koelmuteks on enamasti suur-
veest üle ujutatud luhad, kus 
leidub rikkalikult taimestikku 
ja kus vesi on juba mõnevõrra 
soojenenud. Suurvesi on kude-
misel oluline tegur ning vee-
vaestel aastatel jätab suur hulk 
hauge lihtsalt kudemata.

Kudemise ajaks kogunevad 
haugid gruppidesse, kuhu kuu-
lub üks emaskala ja mitu isast. 
Kudemisrühmad pole püsivad, 
vaid liiguvad pidevalt ühest ko-
hast teise, kattes tunnis mitusa-
da meetrit. Isashaugid löövad 
kudemise ajal sabaga tugevalt 
laksu, mis on kuulda kuni 100 m 
kaugusele. Mari koetakse eel-
mise aasta surnud taimestiku-
le. Vastsed kooruvad olenevalt 
veetemperatuurist 10–25 päe-
va pärast. Maimud toituvad al-
guses selgrootutest, kuid juba 

oma esimese suve lõpuks lähe-
vad üle röövtoidule.

Haug on enamasti 50–100 
cm pikk, aga võib olla ka üle 
150 cm pikk ja üle 35 kg raske.

Haugi rasvavaene liha so-
bib hästi dieettoiduks. Harras-
tuspüügil kasutatakse peami-
selt spinningut ja elussöödaõn-
ge, vähemal määral lendõnge 
ja põhjaõnge.

Kalastusinfo.ee teate koha-
selt püüti 2. märtsil 2016 Keeri 
jävest haug, mis kaalus 22,7 kg. 
Teadaolevalt on see suurim har-
rastuspüügivahenditega püütud 
haug Eestis. Püüdjaks oli koge-
nud harrastuskalastaja Valeri Bo-
din, kellel kala kättesaamiseks 
kulus u 40 minutit – haug osu-
tas kõvasti vastupanu. Seni tea-
da olnud Eesti rekordhaug kaa-
luga 19,9 kg olla püütud juba 
enne II maailmasõda, samuti 
Keeri järvest.

Roheliste luudega kala
Harilik tuulehaug ehk atlandi 
tuulehaug (Belone belone) kuu-
lub tuulehauglaste sugukonda 
tuulehaugi perekonda. Ta pole 

haugi sugulane, sest nad kuu-
luvad eri ülemseltsidesse. Lii-
vi lahes püütakse teda nokaka-
la nime all ning Soome lahes, 
Viinistust ida pool, nokahaugi 
ja tuulenõelana.

Tuulehaugid elavad parve-
dena. Tuulehaug kasvab kuni 
90 cm pikkuseks. Tal on pikk 
keha nagu angerjal, ent suhte-
liselt jäik ja paindumatu. Kala 
sabauim on suhteliselt lühike 
(3–4 cm) ja sügava väljalõike-
ga, selle lähedal asuvad koha-
kuti selja- ja pärakuuimed. Tuu-
lehaugi lõuad on veninud pi-
kaks nokaks, millest alumine 
on ülemisest pisut pikem ja lõ-
pepehme huuletaolise otsaga. 
Kummaski lõuas on tihedalt pee-
nikesi eri pikkusega hambaid. 
Kala keha on kaetud õrnõhu-
keste soomustega, mis eemal-
duvad vähimalgi puudutusel ker-
gesti. Soomused ja luud on vär-
vunud rohekassiniseks, mis näi-
tab raudfosfaadi sisaldust. Selg 
on tumesinine, vahel lausa ult-
ramariinne tumehalli harjaga. 
Lähemalt uurides on seljal nä-
ha mõne millimeetriste vahede-
ga paiknevad sinakasrohelised 
risttriibud. Külgedelt on tuule-
haug hõbejas ja kõhu alt halli-
kasvalge.

Meil esinev tuulehaugi alam-
liik on levinud Portugalist kuni 
Põhja-Norrani. Aeg-ajalt koh-
tab teda ka Islandi lähistel ning 
isegi Valges meres. Tuulehaug 
on pelaagilise e avaveelise elu-
viisiga parvekala, kes enamuse 
oma elust veedab Atlandi oo-
keani soolastes vetes saaki otsi-
des. Riimveelise Läänemerega 
seovad seda röövkala üksnes 
soodsad taimestikurikkad koel-
mualad. Rändeteed koelmutele 
on aastatuhandete jooksul kind-
laks kujunenud. Meie ranniku-
vetesse jõudmiseks kasutavad 
tuulehaugid räimega samu rän-
deteid ning ka samu koelmua-
lasid. Kudekalad kogunevad 

koelmutele tavaliselt mai lõpus 
ja juuni alguses. Tuulehaug koeb 
ranna lähedal. Kleepuvate niiti-
de küljes olevad marjaterad kin-
nituvad vetikatele ja mererohu-
le Tähtsamad kudealad meie 
rannikuvetes paiknevad Hiiu-
maa rannikul Mardihansu ja 
Luidja lahtedes ning Saaremaa 
Liivi lahe poolsetes vetes, val-
davalt Suures Katlas. Laialdas-
tel aladel koevad nad ka taimes-
tikurikkas Väinameres. Meie 
rannikuvetes viibivad nad mak-
simaalselt kuu vältel.

Läänemeres sööb tuulehaug 
räimi, ogalikke, suurtobiat, väi-
kest tobiat, luukaritsat, putu-
kaid ja koorikloomi.

Massiliselt kudeajal seisev-
püünistesse (mõrdpüünised, nak-
kevõrgud, õngpüünised) sattuv 
tuulehaugi saak püütakse välja 
loetud päevade jooksul. Tuu-
lehaugi saab edukalt püüda ka 
landiga – kohe pärast kudemist 
haaravad nad ahnelt sööta. Kui 
60–70 cm pikkune kala hõbe-
noolena veest sööda järele väl-
ja hüppab, pakub see uhket vaa-
tepilti.

Tuulehaug on väikese ras-
vasisaldusega dieetkala, mille 
maitseomadused ja toiteväär-
tus on samaväärsed haugiga. 
Tuulehaugi mari on mõrkja mait-
sega, aga suured helekollased 
marjaterad mõjuvad dekoratiiv-
selt. Mõni inimene ei taha tuu-
lehaugi imelikku rohelist vär-
vi luude tõttu süüa. Samas – 
iga viimane kui roheline kont 
paistab valges lihas hästi sil-
ma. Tuulehaug nagu ka haug 
maitseb hästi, kui teda praa-
dida, marineerida, suitsutada, 
röstida, kuivatada või vinnuta-
da. Tuulehaugidest ei ole ka 
paelussi karta.

Tõeline kaunitar – 
jõeforell
Jõeforellist (Salmo trutta morp-
ha fario) seekord pikemat juttu 

ei tee, sest meriforell oli april-
likuu kala ja jõeforell on tema 
lähisugulane. Õieti looduses elab-
ki Eestis ainult üks liik – forell. 
Sellel liigil on kaks ökoloogi-
list vormi: jõeforell ja merifo-
rell. Jões elavate väikeste kuni 
kahesuviste forellide puhul po-
le välimuse järgi mitte kuidagi 
võimalik vahet teha, kas tegu 
on tulevase jõe- või merifo-
relliga. Soodumus selleks, kas 
antud isendist saab meri- või 
jõeforell, on geneetiliselt küll 
määratud, ent oluline osa on ka 
keskkonnateguritel. Igal juhul 
teeb osa kaheaastaseks saanud 
forellidest läbi füsioloogilised 
muutused, värvub hõbedaseks, 
laskub merre ja muutub meri-
forellideks, teine osa aga jääb 
jõkke jõeforellidena elama. Kui 
jõel ühendus merega puudub, 
siis on kogu forelli järglaskond 
muidugi jõeforellid, kuigi va-
hel võib ka sellistes asurkon-
dades näha kahe- või kolme-
aastasi teistest tunduvalt hõbe-
dasemaid isendeid.

Jõeforell on Eestis laialda-
selt levinud ja populaarne püü-
gikala. Harrastuspüük toimub 
peamiselt spinningu ja lendõn-
gega. Välimuselt on jõeforell 
üks ilusamatest lõheliste su-
gukonda kuuluvatest kaladest. 
Tema punaste ja mustade täp-
pidega kaetud kehal esinevad 
kõik vikerkaare värvid. Jõe-
forellile meeldib külm, puhas 
ja hapnikurikas vesi ning ta 
väldib veekogu, mille tempe-
ratuur tõuseb üle 20–21 kraadi.

Viimsi Teataja
allikad: bio.edu.ee, kalapeedia.ee, 

kalastaja.ee, kalastusinfo.ee  

Jõeforell. Allikas kalale.ee

Haug. Allikas Fotosilm

Tuulehaug. Allikas Internet
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Juuli viimasel nädala-
vahetusel, 30.–31. juulil 
ootavad Viimsi vallavalit-
sus ja Rannarahva muu-
seum taas kõiki suuri ja 
väikeseid randlasi ning 
merekultuurihuvilisi Ran-
narahva festivalile.

Kui seni on muuseum võõ-
rustanud huvilisi vanas Pringi 
rannakülas, siis seekord laie-
neb rannarahva pidu esimest 
kord üle kogu Viimsi. 

Festivali avapäeval on põ-
nevaid ettevõtmisi toimumas ko-
gu Viimsi poolsaarel. Kesken-
dume eelkõige randlaste toidu-
kultuuri tutvustamisele. Viimsi 
kohvikute päeva raames on kü-

(Algus 6. mai Viimsi Teatajas)

Arvatakse, et 13. sajandi 
algul oli püsiasustus Viimsi 
poolsaare keskosas prae-
guste Lubja või  Pärnamäe 
külade alal. Teistsuguse 
oletuse kohaselt oli see 
hilisema Viimsi mõisa här-
rastemaja lähiümbruses. 

Järgnevas ülevaates toetume val-
davalt kunagise innuka Viimsi 
ajaloo uurija Aleksander Vii-
dase 1992. aastal ilmunud raa-
matule “Viimsi ajalugu. Esi- ja 
keskaeg”. 

Keskaja algus
13. sajandi esimesel poolel ja-
gati lõuna- ja läänepoolne Ees-
ti ala Saksa ordu Liivimaa haru 
(ehk Liivi ordu) ning Tartu piis-
kopkonna ja Saare-Lääne piis-
kopkonna vahel. Põhja-Eesti aga 
hakkas kuuluma Taanile. 

Siitkandi asustusest on kõi-
ge varasem teade Viimsi küla 
kohta (Uianra või Vianra) Taani 
hindamisraamatus 1241. aastal. 
Selle külaga seotud üksikute isi-

kute andmeid võib leida Tallin-
na vanemates linnaraamatutes. 
Nii on teada, et 1372. aastal elas 
Viimsi külas Nickel et Jany de 
Vyames ja 1385. aastal arvata-
vasti Lemmetoye van Vyandes. 
1392. aastal tegutses Tallinnas 
kiviraidur Vyamas Jakob.

13. sajandi lõpupoole hak-
kavad ilmuma kirjalikud tea-
ted ka teiste külade kohta. Nii 
nimetatakse ühes 1271. aasta üri-
kus Haabneeme küla (oppidum 
Apones), mille rootslastest ela-
nike kohta algavad nimelised 
sissekanded Tallinna raamatutes 
14. sajandil. Idaranniku küla-
dest on kõige varasemad tea-
ted Muuga kohta 1314. aastast, 
kuid siis nimetati seda paika tei-
siti – Naystenova (loe Naiste-
oja). Peaaegu kakssada aastat hi-
lisemast ajast (1491) on teada, 
et Tallinna raehärra Marqwerdt 
Bretholt oli sinna rajanud ves-
kiga väikemõisa. Veel paar sa-
jandit hilisemalt kaardilt leia-
me kohanime Muncka. Viimast 
on seostatud raehärra Brethol-
tiga, kes vanemas eas olevat Pi-
rita kloostris mungaks haka-

nud. Tõenäoliselt sellest tule-
nebki hilisem kohanimi Muuga.

Jüriöö ülestõus
14. sajandi kõige pöördelise-
maks ajaloosündmuseks Eestis 
oli kahtlemata Jüriöö ülestõus. 
Kuna peamine tegevus toimus 
Viimsi poolsaare lähikonnas, siis 
mõjutasid ülestõusu kulg ja ta-
gajärjed ka siinseid elanikke.

Taani kuninga vasallid oli 
enam kui saja aastaga haara-
nud Põhja-Eestis enda kätte 
peaaegu piiramatu võimu. Nad 
olid teinud talupoegade elu väl-
jakannatamatult raskeks ja 1315. 
aastal kehtestati isegi õigus vii-
maseid üleastumiste eest surma 
mõista. Sellises olukorras leidsid 
Harjumaa talupojad, et senise-
le võimule tuleb vastu hakata.

Ülestõus algas 1343. aastal 
Harjumaal ööl vastu jüripäeva, 
st ööl vastu 23. aprilli. Arva-
takse, et märguandeks süüdati 
Viimsist üldse mitte kaugel kõr-
gemal kohal asunud puidust Sa-
ha kabel. Praegu on seal hili-
sem paekividest laotud ehitis. 
Leegitsev hoone oli märguan-

deks süüdata mõisad. Viimsi 
mõisa kohta ülestõusu ajast and-
meid ei ole ning arvatavasti ra-
jati see hulk aega hiljem. Iga-
tahes on esimesed teated Viim-
si mõisast alles 1471. aastast.

Kindlaid andmeid sellest, 
kas vaenutegevuses osales ka 
Viimsi kandi inimesi, meil ei 
ole. Teada on vaid, et Viimsist 
ainult kümmekond kilomeetrit 
lõuna suunas Sõjamäel löödi 
Liivi ordu poolt 14. mail 1343. 
aastal umbes 10 000 mehest 
koosnev Harjumaa ülestõusnu-
te peavägi puruks. Eestlasi ole-
vat langenud ligi 3000. 

Pärast ülestõusu 
Kirjeldatud sündmuste poliiti-
line tagajärg seisnes selles, et 
Taani kuningas mõistis oma suut-
matust kaugeid valdusi Eesti-
maal enda käes hoida. Juba 
1346. aastal müüs ta oma maad 
Põhja-Eestis 19 000 hõbemar-
ga eest Saksa ordule. Järgmisel 
aastal andis viimane Harju-Vi-
ru piirkonna oma Liivimaa haru 
kätte. Nii vahetus ka Viimsi 
poolsaare maade omanik. 

Keskaja lõpusajandid
14. sajandi teisest poolest on tea-
da andmeid mitme Viimsi pool-
saare põlisküla kohta. 1374. aas-
tal märgitakse esmakordselt kau-
gel asunud Saha mõisa valdus-
te loetelus praegust Metsakasti 
küla (Kastis). 1375. aastast on 
teateid rootslaste küla Rohunee-
me kohta (Longenes). 

Tänapäevast Leppneeme kü-
la (Thusnes) mainitakse esma-
kordselt 1376. aastal seoses Kö-
neke van Thusnesile Tallinna 
rae poolt antud turbega (ehk 
kaitsega). Oletatakse, et küla va-
rasem nimi on tuletatud Lepp-
neeme lõunaosas asuvast kahe-
harulisest neemest. Randveret 
(Randyver) märgib Liivi ordu-
meister oma läänikirjas 1397. 
aastal kui Maardu mõisale kuu-
luvat küla. Sadakond aastat hil-
jem (1491) nimetatakse taas sa-
ma mõisa müümisel rootslas-
test elanikega Randvere küla. 

1471 märgitakse esmakord-
selt Pirita kloostri poolt asuta-
tud Viimsi mõisa, mis on arvata-
vasti rajatud juba mõni aeg va-
rem varasema Viimsi küla maa-

dele. Samast aastast on teada 
ka kloostrile kuulunud Püünsi 
(Nybu) küla. 1519. aastast on and-
meid Püünsis elanud rootslase 
Jacob Olevessoni kohta. 

Tammneeme küla
Viimase keskaja lõpuaastatest 
teadaoleva külana nimetatakse 
1491. aastal Maardu mõisa müü-
gikirjas Tammneemet (dorp Ivers-
back). A. Viidase andmetel paik-
nes see koht Randvere külast 
põhja pool, kõrgemal mereäär-
sel maanukal ning oli asutatud 
ilmselt rootslaste poolt. Ivers-
back tähendab tõlgituna Ivari 
mäge. Kui kujutlusvõimel len-
nata lasta, siis võib näiteks ole-
tada, et esimene külaelanik oli-
gi rootslane Ivar.

Praeguse Tammneeme kesk-
osas asub tõepoolest kõrgem 
merega piirnev järsk mäenõlvak 
ning sealt lähedalt on teada va-
nad talukohad. Kas küla põlis-
te suguvõsade liikmed on selle 
Ivari otsesed järeltulijad, seda 
ei oska muidugi keegi öelda. 

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts 

lalisi ootamas avatud õued ja 
elutoad, kohvilõhnased külad, 
aroomidest täitunud tänavad ja 
sadamad. Mitmesuguseid me-
rekultuuri tutvustavaid tegevusi 
pakuvad uudistamiseks vaba-
õhumuuseum, saared ja sada-
mad, aga ka muud põnevad, ka 
osadele elanikele veel avasta-
mata paigad Viimsis. Miks mit-
te samme seada portselani- või 
vanavaralaadale või seigelda 
paadiga Viimsi väikesaarele, mil-
le olemasolust seni aimugi ei 
olnud?

Pühapäeval kogume kogu-
konna aga taas kokku vabaõhu-
muuseumi õuele Pringi külas, 
kus nõu ja jõu, nutikuse ja osa-
vusega on mõõtu võtmas Viim-

si külad. Ka pisikesed randla-
sed saavad merega seotud töö-
des-toimingutes õnne ja ram-
mu katsuda. Need, kes mõõdu-
võtmist pigem eemalt silmata 
soovivad, saavad samal ajal 
uudistada ja õppida, kuidas koo-

Rannarahva festival tuleb taas
takse kalavõrku, millised on õi-
ged kalafileerimise võtted ning 
kuidas mereande parimal viisil 
suitsutada või muul viisil suu-
päraseks meisterdada. Või kii-
gata hoopis külakiigelt ja üle 
rannajoone silmapiiri. Lõõgas-

üHePäeVAKOHVIKu TRADITSIOON
Kodukohvikute mõte sai Eestis alguse 2007. aastal Hiiumaal ning 
nüüd on tore traditsioon levinud üle kogu Eesti. Viimsis toimus ko-
gukondlik kohvikute päev esmakordselt möödunud aastal. Ette-
võtmine oli populaarne – nii ongi kohvikute päeva toimumas ka sel 
aastal ja ikka selleks, et ka Viimsis tekiks ühtne ja oma kogukond. 

Ühepäevakohvikuid võib avada koduaias, aga ka elutoas, trepi-
kojas, saunas või kuuris või mujalgi. Peaasi, et kohviku kontsept-
sioon oleks hästi läbimõeldud, külalistele ligipääs tagatud ning 
naabrid ka rõõmsad ja rahulikud. Juba on kuulda väga eriilmelis-
test kohvikutest – kes rõhub toidule, kes rohkem muusikale ja ühi-

sele musitseerimisele, kes hoopis rahvakunstile või kirjandusele. 
Eeskuju ja ideid saab aga ammutada veel ka naaberomavalitsustes 
kodukohvikuid väisates.

TähelepanuT Kui soovid Rannarahva festivali nädalavahetusel 
külalistele avada oma koduhoovi, õue, elutoa, trepikoja, sauna, 
meresõiduki, paadikuuri või muu hubase koha ühepäevakohviku-
na, saada palun hiljemalt 30. juuniks kohviku nimi ja täpne aad-
ress, kirjeldus ja mõned fotod e-posti aadressile info@visitviimsi.
com. Samuti lisa kohaliku vastutaja nimi ja kontaktid, et saaksime 
teiega ühendust võtta.

tust pakub mereäärne saun, kus 
saab visata isegi leili. Taluturu 
alal on avatud kala- ja kalakõr-
vase turg ning Viimsi käsitöö-
meistreid ootame vabaõhumuu-
seumi hoovi oma loomingut tut-
vustama.

Kõik elanikud nii Viimsist 
kui muudest paikadest on oo-
datud festivalist osa saama!

Viimsi vallavalitsus 
Rannarahva muuseum

visitviimsi.com
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Viimsi taluturul on müügil 
väärt eestimaine toidu-
kaup ja talusaadused, 
ahjusoojad küpsetised, 
värske kala ja hooajast 
olenevalt ka palju muud 
väärtuslikku toidukraami. 

Külauudised värskete pirukate 
ja hommikukohvi kõrvale on sa-
muti  saadaval. Mõnus ranna-
küla miljöö ja merekohin tee-
vad Viimsi taluturust kindlasti 
ühe Eestimaa ainulaadsema ja 
stiilsema turu.

Müüjatest on turu legend 
Pärnumaalt pärit Mägra köögi-
viljatalu perenaine Valentina Su-
viste. Põllumajandusega hak-
kas proua tegelema 1991. aas-
tal, kui ta töö ootamatult otsa 
sai. Valentina on lätlanna, ent 
vaid imeväike aktsent reedab, 
et eesti keel pole ta emakeel. 

Hoiate käes järjekordset 
Võrgutajat, mis juba õige 
mitmendat korda kodu-
valla lehe vahel koha 
leidnud, et Rannarahva 
muuseumi ja Viimsi vaba-
õhumuuseumi uudiseid 
teieni tuua.

Ees on muuseumi jaoks kõige 
töömahukam periood aastas – su-
vi. Kontserdid, etendused, tu-
rupäevad ja muu vajavad ette-
valmistamist ning kokkulepped 
ilmataadiga sõlmimist. Seekord-
ses Võrgutajas leidub natuke 
informatsiooni nii traditsiooni-
liste sündmuste kui ka uute ja 
põnevate projektide kohta. 

Muuseumi majad ja õued 
on nagu ikka uudistajaid, mõ-
nusat saginat ning head teatrit 
ja muusikat täis. Mõned asjad 
on aga ka uutmoodi. 

Hõrgud kalapalad 
Krügeri kalamajast
Vabaõhumuuseumi Krügeri ka-
lurimaja, mis eelmisel suvel uue 
näo ja olemise sai, on sel aastal 
noore perenaise Triin Teesalu 
käe all lausa õitsele löönud. 
Igal laupäeval ja pühapäeval 
ning suuremate sündmuste ajal 
saab Krügeri kalamajast mida-
gi mõnusat hamba alla. Suur 
rõhk on kalal, mida pakutakse 
nii küpsetatult, marineeritult, 
suitsutatult kui ka kuivatatult. 

Eriti populaarne on ehe ja klas-
sikalinne Fish&Chips: mahla-
ne tursa seljatükk, ümber krō-
be ōlletaigen ja käsitsi valmis-
tatud kartulid, kōrvale aioli. 
Mmmmm! 

Ilusa ilmaga on mõnus ma-
ja ees istuda, kehvemaga ma-

Taluturg ootab külastajaid igal laupäeval 
ja pühapäeval

Valentina perel on Pärnumaal 
hooldada 2,7 ha maad. Seal on 
ligi 50 õunapuud, marjapõõ-
said 700 ringis, klaasi ja kile 
all 1200 m2. Mägra talust jõua-
vad Viimsi turule köögiviljad 
– tillivartest pastinaagi ja maa-
pirnini välja. Eriti kuulsad on 
Valentina nii välimuselt kui ka 
maitselt erilised tomatisordid. 
Enamasti hangib ta seemned Lä-
tist. Hitiks on kindlasti ka ha-
pendatud kurgid, mis pärit suur-
test tünnidest tema kodutiigi 

põhjast. Perenaise sõnul on see 
hapendamise viis väga vana, 
nii ei hapne kurgid kunagi üle. 
Mägra talu peremees Olev on 
olnud aga läbi elu jahi- ja me-
remees. Tema metsa- ja me-
reretkedest jõuab turulettidele 
põdrasült ja marineeritud ka-
latooted.

Suurt kuulsust on turule 
toonud kala. Hea ja värske ka-
lavaliku eest Viimsi taluturul 
seisab Reet Rohesalu. Viimsis 
ja selle ümbruses pole arvata-
vasti kalasõpra, kes Reeta ja 
tema kalaäri ei teaks. Reet on 
üle kahekümne aasta kalamüü-
giga tegelenud, ta on Pepekala 
OÜ hing, pole siis ime et teda 
pigem Pepe Reedana teatakse. 
Reet ise arvab, et kala juurde tõi 
teda randlase veri. Reet ja tema 
pere on Viimsist pärit, isa oli 
kalur ja nii kaua kui ta mäle-

tab, on kala alati nende pere 
söögilaual olnud. 

Kalakuningannale Reedale 
pakub turul kevadisel ja sügise-
sel püügiajal konkurentsi 83-aas-
tane kirglik kalamees Udo Rem-
melgas. Kalapüük on olnud te-
ma elus tähtsal kohal sellest 
ajast alates, kui ta ennast mä-
letama hakkab. Kui ilm lubab, 
lükkab mees igal varahommi-
kul paadi Viimsi vabaõhumuu-
seumi rannast lahti ja läheb me-
rele kala järgi. Ikka selleks, et 
oma suurt kalakirge elus hoida 
ja et kalasõber saaks turuplat-
sil värsket räime nähes rõõ-
mustada. 

Viimsi taluturg on avatud 
igal laupäeval ja pühapäeval 
kell 10–14.

Kes hommikuti turul käib, 
see asjata ei longi!

Rannarahva muuseum

udo Remmelgas tuleb 
räimesaagiga.

Vana taluaed ja Krügeri kalamaja ootavad

hub 8–12 inimest ka hubasesse 
tuppa istuma. Kalamajas on või-
malik korraldada koosviibimi-
si, et tähistada sünnipäeva või 
muid tähtpäevi. Pakkumisi me-
nüü osas küsi e-postisi krugeri-
kalamaja@gmail.com vōi tele-
fonil 5035 002.

Väljakutse 
rohenäppudele
Sellest kevadest toimetavad Kin-
gu talu aiamaal Räpina Aian-
duskooli taustaga aednikud Ma-
ri Paenurm ja Eve-Raili Kuul-
pak. Külvatud on peeti, her-
nest, põlduba, tilli, porgandit. 

Lootust on sibulale, küüslau-
gule, kapsale. Mõned vaod pan-
di maha ka kartulit. Aastaküm-
neid tagasi oli kogu Kingu 
hoov ehk rehemaja, aida ja lau-
da vaheline maa kartulipõld. 
Oleme omakeskis naljatanud, 
et mis oleks, kui taastaks sellise 

olukorra? Lillepeenardel kas-
vab teiste seas iiriseid, nartsis-
se, kannikesi, priimulaid, käo-
kingi, päevakübaraid, Türgi lii-
liaid ja flokse. 

Erilise põnevusega ootame 
siguri kasvamist ja valmimist, 
sest seda vanaaegset taime meil 
varem kasvatatud pole. Siguri 
juurest saab sügisel valmistada 
kofeiinivaba jooki – sigurikoh-
vi. Sellel olevat mitmeid kasu-
likke ja ravivaid toimeid. 

Kes aiandusega vähegi kur-
sis, teavad, et aed ei saa iial 
valmis. Meil on kõik senised 
peenrad haritud ja täidetud, aga 
pigem on see aasta nii öelda 
“adra seadmise” aeg järgmis-
teks aastateks. Eesmärk on muu-
seumi majade juurde rajada 
ajastutruu haljastus, mis oleks 
vääriline osa muuseumi ekspo-
sitsioonist. Midagi, mida tasub 
vaatama tulla!

Sest meile kohe meeldib, 
kui meil käib külalisi, kui sisse 
astub sõpru. Seetõttu hoiamegi 
end pidevalt tegevuses ja liiku-
mises, et neil oleks ikka põh-
just tulla. Ajame sealjuures jär-
jekindlalt kodust hubast joont, 
sest tahame, et külalistel ja ka 
meil endal oleks siin mõnus. 
Eriti tore, et seda ka väljast-
poolt märgatakse ja hinnatak-
se. Üha enam tullakse just siin-
set hubast miljööd nautima.

Kati Treimann

Vabaõhumuuseumis on võrgud välja toodud. Foto Rannarahva muuseum 
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Nõukogude eesti aeg 
nihkub aasta-aastalt üha 
kaugemale. Piiritsoon ja 
suletud rannad, küüdita-
mised ja KGB kõikehõl-
mav kontroll, ametiühin-
gukoosolekud, sanatoo-
riumituusikud ja autoos-
tuload – nii traagilised 
asjad kui ka veidrused 
kattuvad lõpuks ühtviisi 
unustuse tolmuga. 

Nüüd, mil kõik veel meelest 
läinud pole, on õige aeg puuri-
da pilk oma mitte-nii-kaugesse 
minevikku ning püüda mõista, 
kuidas inimesed mõnekümne 
aasta eest elasid ja millega toi-
me tulid. Kuidas elati ja töötati 
kunagises kuulsas S. Kirovi ni-
melises näidiskalurikolhoosis. 

30 aastat tagasi teadsid Ki-
rovi kolhoosi kõik ja neid, kel 
õnnestus sinna tööle saada, 
mõõdeti hindav-kadestava pil-
guga. Kolhoosi jõukus ja eli-
taarne positsioon avaldus päris 
kõnekalt ka ehituses. Viimsi on 
tänagi mainekas paik, kuid Ki-
rovi-aegsed hooned ei taha kui-
dagiviisi moodsasse eramura-
jooni sobituda. Miiduranna sa-
dam toimib ka ilma Kirovi lae-
vastikuta, kalatööstuse hoone-
te kompleksis on end sisse sead-
nud väga erinevad firmad. Ka 
eriprojekti järgi ehitatud kor-
termajad ei kannata elanike vä-
hesuse all. Kuid on suur hulk 
hooneid, millele pole suudetud 
mingit mõistlikku rakendust 
leida ning mis on muutumas 

Teist suve järjest alustab 
lavastusega “Mereplekid” 
seltskond, mis koosneb 
teatritrupist KOKK ehk 
Kunstiliselt On Kõik Kor-
rektne ja tantsutrupist 
Koit. Kutselistest näitle-
jatest teevad kaasa Riina 
Maidre ja ene Järvis.

Ene Järvis mängib lavastuses 
ühte peategelast – Memme. Kui 
Enele tuli eelmisel aastal pak-
kumine kaasa teha sellises la-
vastuses, luges ta kohe suure 
huviga näidendi läbi ja nõus-
tus. Esimene kohtumine trupi-
ga tuletas Järvisele ta enda 
teatrikooli aegu meelde, põne-
vad olid etenduste ja proovide 
eelsed rituaalid – soojendus-
mängud ja keskendumisring. 

“Selliseid asju pole ammu 
teha saanud, tavaliselt ei anta 
võimalust ennast kuidagi tru-
piga koos n-ö soojendada,” rää-
gib Ene.

Loo keskmes on periood 
Eesti ajaloost ja välja tuleb see, 
mida toovad endaga kaasa eri-
nevad keeluseadused. Kõik keer-
leb rannarahva probleemide ja 
rõõmude ümber. “Tekib eriline 
atmosfäär. Noored mängivad 
väga ilusti, saab nalja ja saab 
ka sügavamalt asjade üle mõ-
tiskleda,” ütleb Ene. 

Talle meeldib lavastuses 
kaasa teha, sest trupp on täis 
tahtmist teatrit teha ja hoiab 
kokku. ”Kuidas noored taha-
vad teha! Kuidas ma ise nende 
vanuses näitleja elukutset nii 
väga soovisin! Neil hetkil, kui 
tekib kahtlus, et mis elukut-
se see õieti on, ütlen endale: 
“Ene, sa oled üks õnnelik ini-
mene!””

Teised enest
Noored räägivad Enest ena-
masti nagu ühest suust samu 
asju: ta on armas ja soe inime-
ne, andekas näitleja, elutark ja 
asjalik naine, kelle nõu tasub 
alati kuulda võtta.

Üks trupiliige räägib nii: 
“Teda on nii huvitav jälgida, 
kuidas ta lavastusse suhtub. Filt-
reerib teksti ja analüüsib loogi-
lisust, mis paneb ennastki seda 
rohkem tegema. Tema energi-
lisus on ka hämmastav. See, 
kuidas ta jaksab kõiki hüppeid 

ja mänge soojendusringis kaa-
sa teha, on lihtsalt imetlusväär-
ne!”

Alguses olid kõik närvis ja 
kartsid eksida, kui Ene ees oli 
vaja mängida. Üsna pea aga 
saadi aru, et professionaalina 
Ene pigem õhutab oma toetava 
olekuga noori hoopis rohkem 
ennast avastama ja julgemalt 
erinevaid lähenemisnurki proo-
vima.

Proovide meeleolu on tänu 
Enele ka väga huumorirohke 
ja vürtsikas. Tema stseene pole 
kunagi  igav vaadata, sest ala-
ti leiab ta mõne uue detaili ja 
improviseerib tekstiga. Ta ta-
jub hästi tervikut, teeb vajalik-
ku kriitikat, mõtleb kogu aeg 
kaasa ja ütleb tabavalt välja sel-
le, mis teistele võib märkama-
tuks jääda.

“Ene töötab oma rolliga ko-
gu aeg edasi. Uuel aastal proo-
vides on ta mitmeid uusi de-

Ene Järvis mängib Memme
taile avastanud ja siis ise end 
kirunud, et kuidas ta eelmisel 
aastal neid ei märganud,” ütleb 
lavastaja Eva Kalbus. “Siis on 
ta enda peale lausa pahane – 
turtsub nagu väike siil.” 

Ene Järvise ja ülejäänud 
“Mereplekkide” näitlejate suu-
repärast etteastet saab nautida 
juulis ja augustis Prangli saarel 
ja Viimsi vabaõhumuuseumis.

Jessica Agneta Kari

n Lavastust “Mereplekid“ mängitakse: 23., 30., 31. juulil ja 6., 7. 
augustil Prangli saare kultuurikuuris Noor Kaardivägi; 11., 12., 
13., 15. ja 17. augustil Viimsi vabaõhumuuseumis.
n Lavastaja Eva Kalbus, muusikaline kujundus Jarek Kasar, koreo-
graafia Kristina-Maria Heinsalu, kunstnik/kostümeerija Kaia 
Tungal.
n Piletid Piletilevis, Rannarahva muuseumis ja vabade kohtade 
olemasolul ka enne etendust kohapeal. Prangli saare piletite 
info: annika@pranglireisid.ee.

Ajarännak kalurikolhoosi

Oskar Kuul.

lagunevateks tondilossideks.  
Rannarahva muuseum on 

Kirovi kolhoosi muuseumi mant-
lipärija ja teadmisi kolhoosi te-
gevuse kohta on meil kindlasti 
rohkem kui teistel. Teadmine 
kohustab! Nähes päevast päe-
va lähinaabruses hääbuvat hiil-
gust – kunagisi hoolikalt ka-

vandatud, läbimõeldud planee-
ringuga haljastus- ja ehitus-
komplekse ning Ado Eigi, Rein 
Veberi ja Rein Hansbergi pro-
jekteeritud hooneid –, tekkis 
idee ajaloole natuke elu sisse 
puhuda. Hakkasime korralda-
ma ajarännakuid Kirovi kol-
hoosi, täpsemalt aastasse 1986. 

Tegu pole pelgalt arhitek-
tuuriloolise ettevõtmisega. Ees-
märgiks on tutvustada nii hoo-
neid kui ka nende funktsiooni 
– seda, kuidas hoonestus seos-
tus tootmise ja inimeste elu-
korraldusega. Kas kalatööstu-
ses käis töö tõesti 24x7? Kas 
Kirovi kalatööstus oli tõesti Nõu-
kogude Liidu suurim või ainult 
suurim kolhoosi kalatööstus? 
Millised olid palgad? Kui suur 
oli juhataja ja töölise palgava-
he? 

1986. aastaks oli kõik olu-
line Kirovi kolhoosis juba ehi-

tatud. Kalatööstus tõi konser-
viäriga kolhoosile hiigelkasu-
meid, tootmisjäägid läksid loo-
masöödaks ja väetiseks ning 
šampooni, kalaliimi ja määre-
te tootmiseks. Muinasjutuline 
Piilupesa lasteaed oli uksed 
avanud. Koolilapsed tegid oma 
uues talveaias praktikatunde. 

Kirovi radadel käies teki-
vad igal sammul seosed ka kol-
hoosi esimehe ja “Kirovi ku-
ningriigi” looja Oskar Kuuli-
ga. See Siberi külast pärit mees 
oli hoopis teist sorti “Venemaa 
eestlane” kui näiteks Karl Vai-
no. Seda kinnitab tõsiasi, et 
inimeste lugupidamine tema vas-
tu ei kadunud koos Nõukogude 
võimuga – “vana head Kuuli 
aega“ meenutatakse seniajani. 

Kuul oli tulevikuvisiooni-
ga mees, ta suutis luua hästi 
funktsioneeriva meeskonna ja 
juhtis seda kindla käe ja mõist-
liku meelega. Tal jätkus julgust 
palgata kompartei seisukohast 
ebasoovitavaid isikuid ja jätta 
ukse taha need, kelle oskused 
piirdusid partei poliitika tund-
misega. Hea spetsialisti leid-
misel ei pannud ta paljuks ka 
pikka maad maha sõita ja ini-
mest soodustustega meelitada. 

Oma ajarännakuga tahame 
näidata Kirovi kolhoosi majan-
dusedu kõrval ka seda, et kol-
hoosiliikmete elujärg oli palju-
de teistega võrreldes üsna heal 
tasemel. Palgad ja preemiad 
olid suured, perekondadele an-
ti abi. Igal esmaspäeval oli Kuu-
lil kolhoosiliikmete vastuvõtt. 

Naised teadsid, et kui nutma 
hakata, siis Kuul muutub här-
daks. Kärbseks meepotis oli see, 
et Kuul uskus ka pealekaeb-
jate jutte ja võttis neid puhta 
kullana. Pika ajadistantsi pealt 
tagasi vaadates võib arvata, et 
Oskar Kuuli oma perekonnalt 
nõudis pereisa missioonile pü-
hendatud eluviis suuri ohvreid. 
Kolleegid mõistsid seda ja kui 
Kuulile Moskvas järjekordne 
kuldtäht rinda kinnitati, ütles 

kolhoosi aseesimees Kaljo Ala-
küla: “Oskar, kolm haru pead 
küll kodus oma naisele andma, 
selle eest, et ta sul tagalat kor-
ras hoiab!” 

Oma ajarännakutel “Kirovi 
kolhoos aastal 1986” räägime 
ajast ja inimestest, ehitusest 
ja arhitektuurikontseptsiooni-
dest, tootmisest ja novaatorlu-
sest, esimehest ning kolhoos-
nike igapäevaelust.  

Külvi Kuusk

Näitlejad Ingrid Noodla, Kristiine eliise Kadakas, ene Järvis, Rhett 
Kütsen, Mattias Härm. Foto Tõnus Kuus

Piilupesa lasteaed. Fotod Rannarahva muuseumi arhiiv
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1909. aasta suvel avaldas 
Päevaleht pikema kirju-
tise Prangli saarest. Kirjel-
dus on põhjalik ja optimist-
lik. Nüüd saame sajandi-
tagust pilti tänapäeva 
Prangliga võrrelda. Aval-
dame artikli lühendatult 
ja keeleliselt veidi kohen-
datult. 

Tallinnast veidi üle 30 
versta Peterburi laeva-
tee ääres on Prangli 
saared, suur ja väike.
Suur Prangli, ligi 500 elaniku-
ga, on Maardu rannast umbes 
12 versta eemal ja teda piirab 
sügav meri. Saare rand on suur-
te kivimürakatega täiestl üle 
külvatud. Kui neid kivisid vaat-
led, siis tuled arvamisele, et siin 
suur varandus alles rahuliselt 
elussekutsujat ootab. Meile too-
dakse isegi Soomest raiutud 
uulitsakive. Kui rohkel mõõdul 
ei saaks neid küll siit.

Aga lase Prangli kivid oo-
tavad, küllap neidki omal ajal 
tarvis läheb. 

Suurest merest tulevad ka ta-
sase tuulega suured lained Prang-
li kaldale ja sünnitavad seal kal-
jumürakate vahel tugevat kohi-
nat. Kivide rohkuse järele võid 
esmalt arvata, et Prangli saar 
mõni kõrbenud küngas on. Aga 
kui maale jõuad, siis näed, et 
saare peal ilus lehtpuumets kas-
vab – iseäranis rohkesti on sang-
leppasid. See tunnistab, et mul-
lapind siin tükati õige sügav 
peab olema. 

Esmalt tuleb küll tükk aega 
sügavas liivas kõndida, aga vars-
ti näed tee ääres ilusaid hei-
namaid, kus võrdlemisi tugev 
rohi kasvab. Õhk, mis väga pu-
has, on sisse hingates otse joo-
vastav-mõnus. Korraga tunned, 
et saar hakkab sulle kangesti 
meeldima. Kui ma vanemaks 
jään, kui kirjust ilmaelust tüdi-
nenud olen, siis oleks küll Prang-
li saares kõige mõnusam viibida.

Pühapäev. Saare rahvast on 
rohkesti sadamasse kokku ko-
gunud, sest võõrad, kes veel roh-
kemal arvul saarele ilmuvad, 
on seal õige haruldased.

Peagi silmad, et saarlaste nä-
gudelt tervis ja elujõud vastu 
paistab. Siin näed ka täielisi me-
remeestenägusid, päevitunud 
näod, julge, ärksas vaade, tugev, 
liikumises osavust ja kindlust 
avaldav keha. Ka habemed on 
teistviisi pügatud kui kindla-
maa meestel. Üleüldse kanna-
vad randlased laialt ühteviisi 
habet, mis neile õige mereme-
he väljanägemise annab. Pale on 
habemest puhtaks aetud, isegi 
tutsudest ei näi nad lugu pida-
vat, kuna lõuaalust ja osalt ka pa-
lesid tihe habemepadrik katab.

Igatahes võib saareelanikku-
de juures ka lihtsilm kuiva maa 
elanikkudest kehaehituse poo-
lest lahkuminekut märgata...

Pealiskaudse vaatlemise jä-
rele näivad saareelanikud väga 
sõbralikud ja võõraste vastuvõt-
jad olevat, nagu see üks pea-
joontest ka teiste saare- ja ran-

Prangli saar

narahvaste iseloomus on. Sulle 
antakse süüa, juua – kõiki hea-
dusi, mis neil omal käepärast 
on, ja maksu ei taheta võtta. 
Kui sa viimaks maksuandmi-
sega õige pealetungivaks lä-
hed, siis nimetavad nad õige 
madala summa. 

Nagu tähendasin, on rahvas 
juba pealtnäha terve ja sellega 
ühenduses seisab ka nende rohke 
siginemine. Perekondi, kus laste 
arv kümneni tõuseb, tuleb ette, 
kuna 6–8-lapselised abielud ala-
line nähtus on. 

Loomu poolest on saarlased 
rõõmsad. Kui tormise mere hä-
daohtudest oled pääsnud, siis 
unustatakse rasked silmapilgud 
peatselt ära. Kui pidud, pulmad, 
varrud või matused tulevad, siis 
on osavõtjate arv suur, mis ka 
sellest tuleb, et saare elanikud 
aja jooksul üksteisega sugula-
seks on saanud. Nõnda näidati 
mulle ühte pulma päevapilti, kus 
pulmaliste arv 50 üteldi olevat...

Kui saarel ringi käid, siis 
tungib sulle küsimus pähe – kust 
see tuleb, et meie lähedal olev 
niivõrd ilus saar õige vähe tar-
vitajaid leiab? Meil otsitakse su-
vitusekohti sügavalt sisemaalt, 
rabade tagant, aga Prangli saa-
rele ei minda. Muidugi on see 
takistuseks, et siin läbikäimine 
õige raskendatud on, aga niisu-
gustele inimestele, kes kuu või 
paar teenistusest vüuvad vabad 
olla, oleks Prangli saar väga 
soovitamisevääriline. Pealegi 
võib suvel posti tihti Tallinnast 
kätte saada, sest et saarlased ju 
oma meresaagi Tallinnasse too-
vad. Kui rahvas rohkem seda 
saart hakkaks tarvitama, kül-
lap siis sellejärele ka läbikäi-
mise eest hakataks hoolitsema.

Kui sa saare külast läbi lä-
hed, siis puutub sulle puhtus sil-
ma. Majad on ilusad, suurte aken-
dega, tihti värvitud ja enamasti 
on iga maja juures väljaskäi-

gukoht. Maja ümber on väike 
keeduviljaaed, milles tänavuse 
kuiva aasta peale vaatamata vili 
hästi sinine ja lopsakas oli. Eda-
si on majade ümber heinamaa-
lapikesed, kus lehtpuude all paks 
hein kasvab. 

Esiteks paneb see imestama, 
et heinamaadel nii tugev hein 
kasvab. Aga järelpärimisel kuu-
led, et saarlased oma maid väe-
tavad. Peale sõnniku on neil heaks 
väetuseaineks adru, mõnel pool 
ka meremudaks kutsutud. See 
on iseäraline, merepõhjas kas-
vav samblasarnane rohi, mida 
lained kaldale välja uhuvad. 
Sealt korjatakse ta ära ja vee-
takse kas põllu peale või pan-
nakse hunnikusse mädanema. 
Viimasel viisil on teda parem tar-
vitada. Ja see adru annab maa-
le tublisti rammu.

Saare talupojad on oma saa-
re juba täitsa ära ostnud ja sel-
le eest võrdlemisi kõrget hinda 
maksnud – 100 rubla tiinust. Iga-
päevast leiba annab saarlastele 
muidugi meri, kuid nad kae-
bavad selle juures, et kalapüük 
viimastel aastatel õige napiks 
on jäänud. Peakala, mis seal püü-
takse, on räim ja kilu, kuna su-
vel ka turskasid saadakse. Teis-
te kalade poolest on meri kehv. 
Talvel lastakse ka hülgeid. Na-
gu öeldud, suudab oma maa ai-
nult kartuleid anda, kuna jahud 
kõik kindlalt maalt tulevad mu-
retseda. Et saarepind rohukas-
vataja maa on, siis peavad nad 
lehmi ja lambaid, nii et piim 
ja ka vill suuremalt osalt oma 
käest on saada. Mõned arva-
sid, et nad edaspidi ehk piima 
ja võid ka niivõrd rohkel mõõ-
dul võivad saada, et oma tarvi-
dusest üle jääb. 

Aga ometi leidub saarel ka 
inimesi, kes vähesest saagist 
hoolimata visa tööga suutnud 
üsna jõukaks tõusta. Et mere-
teenistus nende pea-ülespidaja 

on, seda võib juba paatide roh-
kusest näha. Üleüldse olla saa-
rel umbes 390 paati, mitmed 
nende hulgas kaunis suured, 
nii et nad oma sõiduriistadega 
Balti mere igate viisi igasugu-
se ilmaga võivad läbi sõita. 

Keset saart on koolimaja, kus 
ka vallavalitsus ja vallakohus 
sees on. Nõnda on nad siis ka 
koduse asjaajamise poolest täit-
sa omaette. Kooliõpetaja täidab 
ühtlasi ka vallakirjutaja kohu-
seid ja peab neile jumalatee-
nistust. Töö eest saab ta peale 
priikorteri, kütte ja natukese maa 
veel 300 rubla ümber palka. 

Saare lõunapool küljes la-
geda maa peal on neil väike 
puust kirik ühes surnuaiaga. Ka
surnuaias olevate ristide nime-
kirjad kõnelevad Rootsi aega-
dest, ristidelt loeme nimesid na-
gu Malmström, Krönström jne. 
Nagu neid kindlal maal palju 
ei leidu. 

Miks kirik külast hoopis 
eemale on ehitatud?
Selle küsimuse peale vastas kee-
gi saare elanik, et sellel kirikul 
ka oma iseäraline ajalugu elaja-
taga olla. Sinna kohta ü’’senud 
paar Soome rannameest mere-
hädast ja nad tõotanud sinna 
kohta kabeli ehitada. Nad saat-
nud ka oma tõotuse täide. See 
olla praegu kolmas kabel. 

Ka praegu annavad Prangli 
saare rahvas tihti merehädalis-
tele abi. Kui maruste sügiseste 
ööde lained laevad vastu saare 
lähedal olevaid kaljusid hei-
davad, siis on tublid mereme-
hed oma elu hädaohtu pannes 
päästmiseks väljas. Paljud või-
vad oma elupäästmise eest just 
Prangli saare meestele tänuli-
kud olla. 

Külas on enamasti iga pere 
õues vaatetorn, kust kaugele 
mere peale võib silmata.

Nagu tähendasin, on saar 
ilusa metsaga kaetud. Kuid mets-
loomade ja lindude poolest ei 
ole ta mitte rikas, nii et ööbiku, 
kukulinnu jne laul saarerahva-
le oma kodus tundmata on. Ka 
metsloomi ei olla seal leida. 

Igatahes võib loota, et see 
ilus saar edaspidi ilusal suve-
ajal rohkesti suvitajaid oma poo-
le tõmbab. 

Päevaleht nr 144 ja 145, 
30. juuni ja 1. juuli 1909.

Lehte luges
Külvi Kuusk

Anna hoogu 
Prangli raamatule
Rannarahva muuseum on andnud välja kaks 
mahukat, kaunist, haruldastest fotodest ja põne-
vatest lugudest tulvil raamatut Viimsi saartest: 
Aksi saarest ja Naissaarest. Nüüd ootab välja-
andmist Prangli raamat. Anna sellele projektile 
Hooandjas hoogu: www.hooandja.ee/projekt/
raamat-prangli-ajaoaas-soome-lahes.

Kuidas Hooandja toimib?
Hooandja tööpõhimõte on lihtne: kui soovitud summa tu-

leb tähtajaks täis, laekub summa muuseumi pangaarvele. 
Kui ei tule täis, läheb raha annetajatele tagasi. Nii on ra-
hastamise otsus suure hulga inimeste käes, mis tähendab, 
et iga väiksemgi annetus aitab sammukese edasi. Meie 
loodame hooandjate abiga koguda 4000 eurot. Kogu raha 
läheb trükikojale, sest just trükiraha on meil puudu.

Iga toetaja saab vastavalt toetuse summale meie poolt 
ühe või lausa mitu kingitust. Kingituse saab juba alates 5 
eurost. Kõik 20 euro või enamaga toetajad saavad sügisel 
kindlasti verivärske Prangli raamatu. Suurema summaga 
toetajad kutsume erilisele Prangli saare ekskursioonile, mil-
le viivad läbi raamatu koostajad ja autorid Maivi Kärginen 
ja Külvi Kuusk. Kingituste hulgas on ka kutsed raamatu 
esitlusele ja võimalus näha enda nime toetajana raamatus. 
Summade ja kingituste nimekirja näeb Hooandja leheküljel.

Millest raamat räägib?
Prangli on ainuke Põhja-Eesti saar, kust nõukogude oku-
patsiooni aegse piiritsooni tõttu elanikke ära ei saadetud. 
Seetõttu võib siin näha ehedat ja unikaalset (!!!) väike-
saare külamiljööd ja -elu. Saarel on põnev (aja)lugu, kuid 
selle kohta on kirjutatud teenimatult vähe. Pranglis on aga 
üllatavat nii looduse-, ajaloo- kui ka arhitektuurihuvilise-
le, nii keeleteadlasele kui ka rannaromantika otsijale.

Et asi oleks täiesti selge, lubage esitleda 420-leheküljelise 
raamatu “Prangli – ajaoaas Soome lahes” sisukorda: Prang-
li saare loodus; Prangli rannikumere elustik; Prangli murrak; 
Mereline Prangli; Prangli vanem ajalugu; August Luusmanni 
jutustus hülge püügist; Suhted üle mere; Kirik ja kool; 19. 
sajandi kuldaeg ja vabariigi aeg; Prangli kool Eesti Vabarii-
gi ajal; Prangli arhitektuur ja talud; Kultuur ja igapäevaelu; 
Prangli saar nõukogude piiritsoonis; Kirovi aeg; Tänapäev.

Artiklite autorid Rannarahva muuseumi teadurid Mai-
vi ja Külvi on juba aastaid põhjaranniku randlaste elu, 
ajalugu ja tegemisi uurinud. Kampa on võetud ka Einar 
Värä, Piret Norvik, Vello Mäss, Urve Ratas, Tiia Möller. 
Piret Norvik on keeleteadlane ja murdeuurija, kes tunneb 
imehästi just randlaste murdeid. Merearheoloog Vello Mäss 
aga tunneb merepõhja saladusi. Tervikuks seob raamatu 
kunstnik Anneliis Aunapuu kaunis kujundus.

Oleme teinud ära aastatepikkuse eeltöö – koerast ole-
me üle, ainult saba veel! Toeta raamatu “Prangli – ajaoaas 
Soome lahes” ilmumist ja raamat ilmub 2016. aasta sügisel!

Lisainfo: Kadi Karine, kadi@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 5625 2517.

Rannarahva muuseum

Tüübe pererahvas aias istumas, laual fotod ja laevamudel.

Prangli saare Tüübe talu elumaja 20. sajandi algul. Fotod Rannarahva muuseum
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Sellel õppeaastal oleme 
keskendunud Rannarahva 
muuseumis rõhutatult 
keskkonnaharidusele ja 
veekeskkonnaga seotud 
teemadele. Veekeskkon-
naprogramm “Olen mere 
sõber“ võimaldab õpilas-
tel tutvuda veega seotud 
probleemidega ja otsida 
neile võimalikke lahen-
dusi. 

Rannarahva muuseumi haridus-
keskus on olnud sellel õppe-
aastal koos mitmete teiste loo-
duskeskustega osaline suurpro-
jektis “Keskkonnahariduslikud 
projektid Tallinna koolidele 
2015/2016“. Projekti käigus 
osalesid aasta jooksul veekesk-
konnaprogrammis “Olen mere 
sõber” 100 erinevat I–III (1.–
9. klass) kooliastme Tallinna 
koolide klassikomplekti ehk li-
gikaudu 2500 õpilast. 

Valgete Ööde Festival 
17.–23. juunil toob Viimsi 
vabaõhumuuseumisse 
taas kokku hea muusika 
ja muhedad inimesed. 
unustamatult kaunis ran-
naküla miljöö, hunnitud 
merevaated, emotsioone 
täis suveõhtud. Kohal on 
nagu ikka eesti parimad 
artistid. 

17.06 kell 20
Jüri Pootsmann Bänd 
& DAGÖ
Valgete Ööde Festivali avakont-
serdil esinevad sel aastal Jüri 
Pootsmann bändiga ja Dagö. 
Jüri oli neljaastane, kui Dagö 
tegevust alustas. Või siis – Dagö 
oli 17, kui Jüri alustas… Jüri 
on üsna lühikese lavaaja jook-
sul eestlaste südamed enda muu-
sika saatel tugevalt põksuma 

pannud. Tänaseks ei vaja kumb-
ki suuremat tutvustamist ning 
on rõõm, et saame neid esine-
mas näha. 

18.06 kell 20
Mick Pedaja ja Mikk 
Tammepõld
Laupäeva õhtul annavad ühise 
akustilise kontserdi Mick Pe-
daja ja Mikk Tammepõld.

Mick Pedaja on Raplast pä-
rit laulja ja helilooja, kes võt-
nud eesmärgiks tuua oma muu-
sikaga kuulajate südamesse soo-
just ja rahu. Selleks ammutab 
ta inspiratsiooni loodusest ja 
inimestest, kes teda motiveeri-
vad. Tema loomingut iseloomus-
tavad orgaanilisus, hõljuv kõ-
lapilt ja kosmilised helimust-
rid. Micku muusikaline tee on 
kestnud umbes kümme aastat 
ning selle aja jooksul on ta 

tegutsenud erinevates projek-
tides ja ansamblites. Tänu lah-
ketele hooandjatele andis Mick 
2014. aasta novembris välja 
esimese sooloplaadi nimega 
“Ärgake”. “Eesti Laul 2016” 
konkursil saavutas Mick oma 
looga “Seis” neljanda koha.

Mikk Tammepõld alustas 
oma muusikuteed Viimsi muu-
sikakoolis klaverit õppides. Hil-
jem kasvasid kohaliku huvi-
keskuse seinte vahelt välja te-
ma bändid Freeday ja Brides 
in Bloom. Samuti on muusika-
sõbrale tuttav Dramamama. Mikk 
on laulja ja laulukirjutaja, kes 
pole endale seadnud laule luues 
ei keelelisi ega žanrilisi piire. 
Valgete ööde festivalil esitab 
Mikk laule oma esimeselt soo-
loplaadilt “On asju, milles ek-
sida ei saa”, mis nomineeriti 
Eesti Muusikaauhindadel 2013. 

aastal kolmes kategoorias. Kont-
serdil kõlavad laulud armasta-
tud eesti luuletajate tekstidele. 
Mikku saadab kontserdil tema 
bändi kitarrist Priit Jääger.

19.06 kell 13 
Perepäev ja laste-
etendus “Kaks päeva 
maal“, erikülaline 
Meister Jaan
Lasteteatri Sõber kogupereeten-
dust “Kaks päeva maal” män-
gitakse Kingu talu õuel. Üdini 
linnastunud ja nutiseadmetest 
sõltuvuses pere (isa, ema ja poeg) 
peab sõitma maale, et paari 
päeva jooksul vanaema sõb-
ranna majal silma peal hoida. 
Nad arvavad, et sellest kuju-
neb mõnus ja isegi veidi igav 
puhkus värske õhu käes. Tege-
likult ootab neid aga ahikütte-
ga maja, lüpsiootel lehm  – ja 

Viimsi Valgete Ööde Festival & jaanituli

Tulevad mõnusad muu-
sikast tulvil suveõhtud 
kaunil mererannal Viimsi 
vabaõhumuuseumis. Tulge 
ja nautige!

ei mingit internetti! Perel tuleb 
üheskoos nendest katsumus-
test jagu saada. Lõbus etendus 
pakub äratundmisrõõmu kogu 
perele. Lõpp hea, kõik hea – 
etenduse lõpetab maale ära ek-
sinud Meister Jaan, kes jagab nä-
punäiteid, kuidas külasimmanil 
tema muusika järgi ikka kõige 
õigemaid tantsuliigutusi teha. 
Loomulikult on tal kaasas ka 
kohver parmupillidega… 

Sel mõnusal pühapäeval ja-
gub Viimsi vabaõhumuuseumis 
põnevaid tegemisi nii väikeste-
le kui ka suurtele lastele. Kohal 
on MyFitnessi lasteaeroobika, 

miniloomaaed, pannkoogikoh-
vik, meisterdamisnurgad jne.

23.06 kell 19
Jaanituli – Folk Hig-
lights Orchestra & Traffic, 
õhtujuht Mait Trink
Viimsi vabaõhumuuseumis toi-
mub 23. juunil traditsioonili-
ne jaanilaupäeva tähistamine. 
Nagu rannarahvale kombeks, 
tuuakse sel päeval sahvrist väl-
ja parimad palad, pruugitakse 
jaanipäevaks pruulitud märju-
kest, lüüakse tantsu ja ollakse 
lihtsalt koos. Lusti ja mängu 
jätkub kogu perele ning mõis-
tagi süüdatakse otse mere kal-
dal ka suur jaanituli. Suurel kü-
lapeol esinevad ja tantsitavad 
rahvast Traffic ja Folk Higlights 
Orchestra. Peo kulgu dirigee-
rib õhtujuht Mait Trink.

Rannarahva muuseum

Veekeskkonnaprogramm “Olen mere sõber” 

Igal aastal sureb maailmas u 60 000 hüljest vees ulpiva prügi tõttu. 
Foto Rannarahva muuseum

Miks? 
Ligikaudu 60 miljonit tonni prü-
gi sattub ookeanidesse ja mere-
desse igal aastal. Veekeskkon-
naprogramm põhineb aktiivõp-
pel ja mängudel. Õpilased ot-
sivad seoseid, kuidas inimtege-
vus veeloomade, lindude ja ka-
lade elutegevust mõjutab. Kas 
see, milline on mere tervis, mõ-
jutab ka meid? Tunni kange-
lasteks on viigerhüljes, naeru-
kajakas ja kala, kelle elutingi-
muste muutustega tutvutakse. 
95% teadlaste poolt uuritud sur-
nud kajakatel leidub kõhus prü-
gi. Igal aastal sureb maailmas 
ligikaudu 60 000 hüljest vees 

hulpiva prügi tõttu. Õpilane on 
pidevalt kaasatud ning teadmi-
sed kujunevad tegutsedes.

Õpilased analüüsivad tee-
makohaseid veekeskkonna sei-
sukorda kirjeldavaid lühifilme 
ja teevad järeldusi, milline olu-
kord hetkel on ja mis on selleni 
viinud. Rühmades lahendatak-
se ülesanne, kuidas tekib vee-
reostus ja kas seda on võimalik 
ära hoida. Piltide abil luuakse 
prügi teekond merre. Sageli me 
ei teadvusta, et meie tarbimis-
harjumused, näiteks kasvõi kile-
koti kasutamine, võib olla kesk-
konnale kahjulik. Teeme tutvust 
uute saartega – prügisaartega. 

On äärmiselt oluline mõis-
ta, et prügi taaskasutamisel ja 
sorteerimisel on otsene seos me-
re puhtusega. Veidi vanemad 
õpilased, III kooliaste, püüab 
lahendab ka veekeskkonna puh-
tusega seotud katse. Kas ja kui-
das on võimalik veereostust lik-

videerida. Mõistmaks, mis prü-
giga vees toimub, otsivad õpi-
lased paarides vastust küsimu-
sele, kaua erinev prügi vees la-
guneb ja mängivad prügisor-
teerimismänge. Koostöös ku-
jundaja Kärt Hennostega valmi-
vad koolidele ka veekeskkon-
naprogrammiga seotud õppema-
terjalid, mis võimaldavad tunni 
teemaga hiljem koolis edasi 
tegeleda.

Püüame kutsuda õpilasi üles 
olema eeskujuks ja jagama oma 
teadmisi sellest, kuidas meie 
elutegevus mõjutab otseselt vee-
loomade ja -lindude elukvali-
teeti ning seeläbi ka meie endi 
tervist. Programmi lõpus loo-
vad lapsed rühmades saadud 
info põhjal oma teavituskam-
paania. Valminud plakateid aval-
dame Rannarahva muuseumi 
hariduskeskuse Facebooki lehel.

Rannarahva muuseumi 
hariduskeskus

     60 miljonit 
tonni prügi sattub 
ookeanidesse ja 
meredesse igal 
aastal.  

“
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Grillimine on üks eestlas-
te lemmikspordialasid. 
Hooajaks valmistutakse 
hoolega, muretsetakse 
vajalikke abivahendeid 
ning juba esimeste soo-
jemate ilmade saabudes 
hakatakse naabritega 
mõõtu võtma – kes suu-
dab lauale võluda mah-
laseimad ja maitsvaimad 
hõrgutised. 

Uurisime Viimsi Keskuses ava-
tud kaupluse Kodu & Köök kau-
bandusjuhilt ja grillieksperdilt 
Argo Suislepalt, mida algava 
grillihooaja puhul teada võiks.

Argo, milliseid grille soovi-
tate?

Meie kauplustes on müügil 
Saksa ettevõtte RÖSLE söe-
grillid, mis võitsid Saksamaal 
2015. aastal innovatsiooniau-
hinna. Nendel on stabiilsed, ker-
gelt pöörlevad laiad kummirat-
tad ja grilli ümbritseb reeling, 
mille külge saab riputada eri-
nevaid lisavarustusena müüda-
vaid grillimistarvikuid. Grilli 
kuppel ja anum on kaetud vas-
tupidava portselanemailiga, mil-
lel 10-aastane tule- ja rooste-
garantii. Olen ise nende grilli-
de väga suur fänn ja seega jul-
gen oma kogemuse põhjal ka 
teistele soovitada.

Kuidas need grillid teis-
test söegrillidest erinevad? 

Grillil on patenteeritud õhu-
voolu reguleerimise süsteem Air 
Control System, mis võimal-
dab kergesti reguleerida põle-
miseks vajaliku õhuvoolu ja tu-
hakogumisnõu saab eemaldada 
ainult ühe nupu keeramisega. 

RÖSLE grillidel on külge-
delt ja keskelt kokku volditav 

tugev ja vastupidav roostevaba 
grillimisrest. Grillimisresti kül-
gedelt üles tõstes saab grillimi-
se ajal sütt juurde lisada. Kes-
kelt kokku volditud grillimis-
rest mahub aga nõudepesuma-
sinasse. Hüvasti, määrdunud ja 
tahmane grillimisrest!

Grilllimisanum ja kuppel on 
omavahel ühendatud hingede-
ga, mis võimaldab grilli kaant 
45-kraadise nurga all avada. See 
teeb grilli kasutamise ohutu-
maks, kuna grillija käsi ei liigu 
üle hõõguva pinna. Grilli mu-
gav küpsetuspinna kõrgus 84 cm 
tagab, et ka pikemat kasvu ini-
mene ei pea grilli kasutamise 
ajal selle kohale kummarduma. 

Kui grilli regulaarselt pu-
hastada ja kasutada kvaliteetset 
grillsütt, siis pakuvad RÖSLE 
söegrillid rõõmu pikkadeks aas-
tateks. 

Milliseid abivahendeid gril-
limiseks pakute?

Suvise grillihooaja alguse 
puhul pakume painduvaid roos-
tevabast terasest grillimisvar-
daid, tänu millele mahub gril-
lile kaks korda rohkem liha. 
Sellega säästab grillsütt ja aega 
ning, mis peamine – grilli kup-
pel ei jää irvakile, tuleleeki saab 
kontrollida ja liha kõrbemist 
vältida.

Muidugi on saadaval laias 
valikus ka muid tooteid – üle 
200 erineva köögitarviku Sak-
samaa tootjalt Westmark: juur- 
ja puuviljade koorijad, juustu-
viilutajad, küüslaugupressid, sa-
lati- ja grillitangid, erinevad 
riivid, sealhulgas ka kalariiv, 
soola- ja pipraveskid, õlipritsid 
ja paljud nostalgilised köögi 
abivahendid, nagu munaviilu-
taja, hakklihamasin, pähklitan-
gid, pudeli- ja purgiavajad. Kõiki 
neid saab grillimiseks vajalike 
toitude ettevalmistamisel ka-
sutada.

Kindlasti on ka neid, kel-
lele grillimine üldse ei meel-
di. Mis köögitarvikuid sel ju-
hul soovitaksite?

Kui õues grillimine ei meel-
di, siis tuleb toit köögis pliidil 
valmis teha. Meie kaupluses 
on müügil Saksamaal toode-
tud Maailma Parimad Pannid 
(World`s Best Pan), mille 9–10 
mm paksune põhi kõrgetel tem-
peratuuridel kunagi kõveraks 

ei lähe. Tänu sellele saab pan-
ni (vastupidiselt paljudele õhu-
kestele pannidele!) kohe kiirelt 
kuumaks ajada ja praadimise 
tsükli ajaks temperatuuri hoo-
pis madalamaks keerata! Siit 
ka reaalne energiasääst. Panni 
käepidemed sobivad ahjus ka-

Hamburgeri kotletipress on 
saadaval ka Viimsis.

Tähelepanu, valmis olla – grillihooaeg algab!

KAuPLuS KODu & KÖÖK
Viimsi Keskuse I korrusel 
on avatud kauplus Kodu & 
Köök, mis pakub klientidele 
laias valikus põhiliselt Sak-
samaal ja Itaalias toodetud 
kodus ja köögis vajamine-
vaid praktilisi ja pika kasu-
tusajaga tooteid põhimõttel 
“kvaliteet ei ole luksus, 
vaid kvaliteet on hoopis 
aja, energia ja raha sääst-
mine“.

Kodu & Köök – valmistab sind grillihooajaks ette. Fotod tootja ja 
Viimsi Keskuse arhiiv

ARGO SuISLePA LeMMIK GRILLIReTSePT: RÖSLe GRILLBuRGeR
n Lihatüüp – sealiha; aeg – u 30 min
n Koostisosad: 600 g väherasvast sea hakkli-
ha; värskelt jahvatatud sool ja pipar liha jaoks; 
4 hamburgeri saia/kuklit; erinevad salatile-
hed; 2 tomatit; 1 suur sibul; 1 porrulauk; 1 ha-
pukurk; 1/2 kurk; majonees; sinep, ketšup

n Valmistamine: Maitsesta hakkliha soola ja pipraga ning sega 
korralikult. Tee sellest 4 burgeri jaoks sobivat võrdset kotletti (ka-
sutades näiteks RÖSLE kotletipressi), aseta grillile ja küpseta 
mõlemalt poolt. Grillimisaeg sõltub sellest, kas soovid pooltoo-
rest, keskmist või hästi küpset tulemust. Küpsemise ajal lõika 
kuklid keskelt vertikaalselt pooleks ja rösti nende sisemist poolt 
kergelt grillil. Aseta kukli alumine pool taldrikule ja kata eri-
nevate viilutatud aedviljadega, vastavalt oma maitsele. Aseta 
grillitud kotlet aedviljadele ja kata kukli ülemise poolega. RÖSLE 
grillburger on valmis.

sutamiseks, kuna taluvad kuni 
240oC temperatuuri. Viiekihi-
line mittenakkuv kate tagab, 
et toit ei jää panni külge kinni. 
Panni saab pärast kasutamist 
kergelt kraanivee alt läbi lastu-
na lihtsalt majapidamipaberiga 
pühtaks pühkida. Isegi nõude-
pesuvahendit ei ole vaja. Maa-
ilma Parimaid Panne kasutavad 
maailmaklassi kokad rahvusva-
helistel kulinaariavõistlustel. Va-
likus on nii pannkoogipannid, 
erineva küljekõrgusega tava-, 
grill-, kala- ja vokkpannid, ah-
juvormid ning nende kaaned 
läbimõõduga 24–36 cm – kok-
ku üle 50 panni ja kaane. En-
dale sobiva peaks leidma iga 
kokkaja.

Helen Saluveer



Kujunduisutamise 
rühm Euroopa 
meistrivõistlustel
27.–30. aprillil toimusid Portugalis Portos euroopa 
meistrivõistlused rull-iluuisutamise rühmakava-
des. Võistlustel oli esindatud klubid üheksast rii-
gist. eestit esindas kaks klubi: spordiklubi Rullest 
ja rull-iluuisuklubi Fox. 

Pirita Majandusgümnaasiumi spordikompleksis harjuta-
vad rull-iluuisuklubi Fox neiud võtsid rühmakavade Eu-
roopa meistrivõistlustel osa juuniorite kujunduisutamise 
kategoorias. Eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel 
debüüdi teinud rühm näitas suurt edasiminekut nii taseme 
kui ka soorituse osas. Konkurents oli kõva ning koju tuldi 
7. koha ja suure motivatsiooniga jätkata poodiumile pürgi-
mise eesmärgi nimel töötamist. Kujunduisutamise rühma 
kuulus 22 neidu: Anette Aun, Gertrud Mets, Paula Mets, 
Meriel Berg, Maria-Annet Shmakova, Isabel Graf, Britt 
Heinsoo, Eva Mari Tamm, Laura Mölder, Natalie Li Lind, 
Kirke Marta Süld, Malena Budõlin, Sandra Palk, Rebecca 
Pärtel, Luisa Sharlyn Butovtshenko, Kaidi Hunt, Lisanna 
Karo, Gloria Veskimeister, Lotta Johanna Viks, Liisa-Lot-
ta Pahkma, Celia Pohl, Saskia Einpalu.

Suur tänu ja kniks headele inimestele ja ettevõtetele, 
kes on toetanud kujunduisutamise rühma osavõttu Euroo-
pa meistrivõistlustest: Harmet OÜ, Tarmo Berg, MSEES-
TI.EE, HVX Parts, Relvad.ee, Eesti Puu OÜ, Rautamax / 
Balti Teras, Reserved, Hans H. Luik, Digit Reklaam OÜ, 
Victoria Käesel, Merlin Toovis ja Karina Maidre!

Võistluste koduleht: showprecision2016euro.com.
5. juunil kell 14 toimuvad Pirita Majandusgümnaasiu-

mi spordikompleksis seitsmendad rull-iluuisuklubi Fox ük-
siksõidu võistlused, kus on võimalus näha ka kujunduisu-
tamise rühma neidusid. Vaata täpsemalt www.fb.com/
klubifox. Võistlustele on pannud toe alla Pirita linnaosa 
valitsus.

Rull-iluuisuklubi Fox
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Tallinn Triathlon, mis 
toimub 30. juulil, pakub 
väljakutseid nii professio-
naalidele, harrastajatele 
kui ka lastele-noortele.

Triatloni start antakse Pirita jõe 
suudmes. Ujumisdistants kul-
geb Tallinna lahel Pirita supel-
ranna suunas. Mööda mereäärt 
kulgeval rattadistantsil saab nau-
tida suurepäraseid vaateid Tal-
linna vanalinnale. Jooksurada 
möödub Pirita Kloostri vareme-
test ja lookleb Pirita jõe ürgoru 
maastikukaitsealal.

Sprindi olümpiadistantsi rat-
tarada kulgeb Pirita teel Narva 
mnt ristmikust (Russalka rist-
mik) kuni Viimsi Muuli tee lõ-
puni. Vahetusalast suundutak-
se Pirita teel paremale sõidu-

21.–22. mail Tartus toi-
munud eesti meistrivõist-
lustel kikkpoksis osales 
neli Viimsi Tigers Gymi 
sportlast: Remy Alliksoo, 
Maikel Astur, Georg-Ro-
bert Sepp ja Jaco-Lembit 
Sepp, kes tõid koju neli 
medalit. 

Tegemist oli suurima Lõuna-
Eesti võistlusega, kus osales 20 
spordiklubi üle Eesti. Kokku 
osales võistlusel üle 150 sport-
lase. Kahe päeva jooksul võist-
lesid sportlased erinevates kaalu-
kategooriates ning selgitasid väl-
ja iga kategooria parima. Esi-
mesel päeval toimusid eelmat-
šid ja poolfinaalid, teisel päeval 
finaalid ja autasustamine.

Remy Alliksoo võitis keha-
kaalus kuni 81 kg meeste kate-
goorias tugevaid sportlasi Tal-
linna kikkpoksi klubidest FFC 
ja EAK ning võitis kuldmedali 
ja kuulutati Eesti meistriks kikk-
poksis 2016. 

“Treenisin ja valmistusin 
Eesti meistrivõistlusteks terve 
aprillikuu Taimaal treeninglaag-
ris koos oma treeneri Ivo Puk-
ki ja teiste Eesti tippvõitlejate-
ga. Treeningud olid väga ras-
ked, kuid tunnen end tänu sel-
lele olevat ka väga heas vor-
mis,” sõnas värske Eesti meis-
ter Remy Alliksoo.

Maikel Astur võitis keha-
kaalus kuni 75 kg meeste pool-
finaalis ülekaalukalt oma vas-
tast Tartu klubist ja võitles hästi 
ka finaalis tugeva Rakvere võit-
leja Sergei Makejevi vastu, 
kuid kohtunike otsusega läks 
võit vastasele ning tiiger Mai-
kel sai kaela hõbemedali.

“Usun kindlalt, et võitsin fi-
naalis oma matši. Domineeri-
sin kõik kolm raundi ja tööta-
sin rohkem kui vastane. Olin 
vastasest üle nii võhma kui ka 
tehnikaga ja ei saa aru, miks 
võit vastasele anti,” sõnas pea-
le finaalmatši kohtunike ot-
suses pettunud Maikel Astur. 
Georg-Robert Sepp võistles ke-
hakaalus kuni 71 kg meestes ja 
Jaco-Lembit Sepp kehakaalus 
kuni 67 kg juuniorites. Mõle-
mad vennad pärjati pronksme-
dalitega. 

Viimsi tiigrite peatreener 
Ivo Pukk sõnul oli medaleid 
Eesti meistrivõistlustelt ooda-
ta. “Poisid tegid tugevalt trenni 

ja valmistusid hästi. Ise lootsin 
veelgi paremaid tulemusi, sest 
meie tiigrite tase on väga hea. 
Viimsi Tigers Gym on Eesti 
võitlusspordi maastikul veel noor 
spordiklubi, kuid meie liikmed 
toovad alati esikoha medaleid 
võistlustelt koju. See on tun-
nustus meie sportlastele, tree-
neritele ja kõigile, kes meid 
toetavad.”

Viimsi Tigers Gymi sport-
lased valmistusid Eesti meistri-
võistlusteks tugevalt treenides, 
treeningud toimusid nii kodu-
saalis Viimsi Tigers Gymis Mii-
duranna sadamas kui ka Pirita 
Majandusgümnaasiumi spordi-
saalides, samuti välitreeningu-
tel ja treeninglaagrites.

Viimsi Tigers Gym tänab 
oma toetajaid: Freselle Logis-
tics, Kart Group, Finest Chem 
ja Abiveod, tänu kellele said 
sportlased edukalt osaleda ja 
ette valmistuda Eesti meistri-
võistlusteks kikkpoksis 2016!

Viimsi Teataja

Võistluselt nelja medaliga

Palju õnne ja edu järgmisteks 
võistlusteks kõikidele Viimsi 
Tigers Gymi sportlastele. Foto 
erakogu

rajale, sõidetakse 3,5 km. Ta-
gasipööre vahetult enne Narva 
mnt ristmikku ja sõidetakse Pi-
rita teed pidi Viimsi suunas 

10 km Pirita tee – Ranna tee – 
Merivälja tee – Muuli tee. Tei-
ne tagasipööre on Viimsi pool 
otsas, vahetult enne Muuli tee 
ja Rohuneeme teeristi. Tagasi-
pöörded on märgistatud koo-
nustega. Muuli teel peale taga-
sipööret on võistlejate värsken-
duspunkt.

Tallinn Triathlonil on sobi-
vad distantsid nii lastele, noor-
tele kui ka aktiivsele spordi-
sõbrale:

- rahvatriatlon (300 m uju-
mist, 15 km ratast, 2,5 km jook-
su);

- lastetriatlon (150 m uju-
mist, 4 km ratast, 1 km jooksu);

- sprint noortele ja vetera-
nidele (750 m ujumist, 20 km 
ratast, 5 km jooksu);

- olümpiadistants (1,5 km 

Tallinn Triathlon

2015. aasta triatloni võitja 
Aleksandr Latin. Foto Tallinn 
Triathloni arhiiv

ujumist, 40 km ratast, 10 km 
jooksu);

- põnnisprint ootab jooksu-
rajale lustima kõige pisemaid 
spordisõpru.

Tule veeda sportlik suve-
päev ja ole kindel, et tegevust 
jagub kõigile! Võistle üksi või 
võistkonnaga!

Registreerimine ja lisainfo: 
tallinntriathlon.ee.

Triatlon kõigile!
ursel Velve

Rullesti kujunduisutajad võistlustules. Foto Raniero 
Corbelletti Photographie
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Algus 90 kg, hetkeseis 
77,4 kg.

Kaal kukub stabiilselt ja see 
teeb rõõmu. Olen pärast mara-
toni võtnud trenniosa pisut ra-
hulikumalt. 

Tõsi, maratoni valu kõndi-
sin, tantsisin ja treenisin maha, 
sest mitte midagi tegemine ei 
tundunud füüsiliselt võimalik. 
Nii suur füüsiline koormus an-
dis kogemuse ja tunde, mille 
järgi olen hinnanud oma tege-
misi oluliselt ümber. Käin ikka 
Viimsi MyFitnessi saalis tree-
nimas, kuigi ilmad on ilusad. 
Sel on ka põhjus. Tööpäevased 
kohustused ja lastega majanda-
mine seavad omad piirid. Spor-
disaal võimaldab mul koosole-
kult otse trenni hüpata, pärast 
mida saan kohe pesta ja sauna, 
et edasi liikuda. Sealt põikan 
supsti Viimsi marketi Pepeka-
la juurde, kust haaran värske 
kala ja sealt edasi lasteaeda. 
Koju jõudes on juba näljased 
suud toita ja nii see aeg käest 
kaob. Kui juhtub, et mõni õhtu 
sujub paremini, käin veel li-
saks kiirel kõnnitiirul. Nüüd 
soojade ilmadega on aga lastes 
tärganud jalgpallihuvi. Tänud 
Joel Lindperele, kes eelmisel 
aastal lastele erinevas suuruses 
jalgpallid kinkis. Tõestatud on 

Indrek võtab kaalust alla / 13
www.myfitness.ee/Indrekublogi

see, et kui pall on majas, siis 
tõmbab see ka enda ligi ja käi-
vitab lapsi rohkem kui puuduv 
pall. See on siin peene vihje 

või soovitus lapsevanematele, 
et julgustada lastele palle soe-
tama. Meie peres on pallitagu-
mises hakkajad nii poisid kui 

Suvepäike toob meile 
tervist ja rõõmu, aga 
päevitamisega kaasnevad 
ka mõned ohud. Päikese 
käes viibides tungivad 
uVA- ja uVB-kiired nahka 
ja kahjustavad rakke, 
põhjustades nii naha 
enneaegset vananemist 
kui ka tõsisemaid naha-
probleeme. 

Naha kaitsmiseks on aga mit-
meid lahendusi. Professionaal-
se kosmeetikasarja Guinot esin-
daja Stella Lembra selgitab ohutu 
päevitamise põhimõtteid.

Mõõdukus on päevitamise 
peamine reegel. Naha punetus 
on märk sellest, et päike on na-
hale juba liiga teinud. Päevita-
mist tuleb alustada vähehaaval: 
alustuseks võiks võtta päikest 
20–30 minutit päevas, sest al-
les kolmandal päeval pärast päi-
kesega kokkupuutumist käivi-
tuvad nahas melaniini tootvad 
protsessid vajalikus mahus, pak-
kudes nahale loomulikku kait-
set ja tekitades pikaajalist päe-
vitust. Päevitamisest tasub loo-
buda päeva kõige kuumemal 
ajal. Kõige ohutum on päike 
hommikuti ja pärast keskpäe-
va, siis, kui päikesekiirgus ei 
lange nahale otse, vaid nurga 
all. Selline kiirgus on hajuta-
tud ega põleta nahka kiiresti. 
On üks hea reegel: kui seistes 
on sinu vari on lühem kui sa 
ise, tähendab see, et UV-kiirgus 
on väga intensiivne ja nahale 

ka tüdrukud. Oleks vaid päev 
pikem! Minu jaoks on see sa-
muti positiivne aktiivne lisa-
tegevus. Abikaasa muheleb, et 
nüüd siis on mul selline uus 
“isade rõõm” palliga. Tuleb nõus-
tuda. Ega spontaanseid lastele 
reaalselt huvipakkuvaid asju, 
mida üheskoos teha, liiga palju 
just pole.

Kuna kaalu kaotamine on 
mu peamine eesmärk, millega 
loodetavasti kaasneb ka sport-
lik välimus, siis kõige olulisem 
on jälgida toitumist. Muna küp-
setan mitut moodi, peekonivii-
lud selle juurde magustoiduks. 
Punase liha osakaal on mu me-
nüüs kahanenud, aga kala söön 
üha sagedamini. Mida rohkem 
on päikest, seda kergemaid toite 
soovin. Nii nagu muudes tege-
vustes, ei talu ma eriti hästi ru-

tiini ka toidu juures. Seepärast 
lasen Pepekalal end alati ülla- 
tada millegi uuega. Lõbusad 
vestlused leti ees on juba tra-
ditsiooniks kujunenud. Keva-
de ja soojaga on tulnud müügi-
le rääbis. Väiksemat sorti eriti 
õrn kala, mida saab kiiresti ja 
kerge vaevaga valmistada – ka-
la otse kotist kiirelt rukki- 
või kaerajahu seest läbi ning 
pannile või ja õlisegu sisse 
keskmisel kuumusel praadi-
ma. Pööra vaid korra, kala on 
väga õrn. Lisa õige pisut soola, 
aga sellega ole hästi ettevaat-
lik. Saad pärast veel vajadusel 

peale raputada. Kui oled Va-
hemere köögi sõber, pigista 
sidrunist mahla peale. Kiire, 
lihtne, väga tervislik ja kerge!

Suur töö on tehtud, aga pisut 
on veel pingutada. Järgmises 
Viimsi Teataja numbris tuleb mu 
kaalukaotamise väljakutse vii-
mane kirjutis, mis võtab selle 
teekonna kokku ja lubab meid 
suvepuhkusele. Kas suudan sel-
leks ajaks eesmärgiks seatud 
75 kg saavutada? Mina ka veel 
ei tea, aga luban, et pingutan. 
Trennis näeme!

Indrek Kaing

kahjulik. Samuti tuleks jälgida 
UV-kiirguse indeksit: alates 3-st 
tuleb ennast päikese käes kaits-
ta. Kui UV-kiirguse indeks on 
6–7, oleks targem pikaajaliselt 
päikese käes mitte viibida. 

Nahka on võimalik kaitsta 
päikese eest kas rõivastusega 
või päikesekreemidega. Kodus 
võiks käepärast olla mõned eri-
neva SPF kaitsefaktoriga too-
ted, millest on abi kogu perele. 
Päikesekaitsevahendeid valides 
tasub lähtuda naha fototüübist. 
Kindlasti tuleks valida selliseid 
vahendeid, millel on nii UVB- 
kui ka UVA-kaitse. Vastavalt 
Euroopa Liidu nõuetele pea-
vadki päikesekaitsevahendid si-
saldama UVA- ja UVB-kaitse-
faktorit. Tihti ostetakse kokku-
hoiu mõttes päevitustooteid lõu-
namaa kuurordist. Sealsed päi-
kesekaitsevahendid aga ei pruu-
gi olla kvaliteetsed ega sisal-
dada mõlemat kaitset. Eelista-
da tasub tooteid, mis ei sisalda 

mineraalõlisid ja parabeenseid 
säilitusaineid. Viimased soodus-
tavad hormoonsõltuvate kas-
vajate teket. 

Seda, kui kaua võib inime-
ne olla päikese käes ilma na-
hakahjustust saamata ja millise 
tugevusega kaitsefaktorit peab 
kasutama, näitab naha foto-
tüüp. Põhjamaa rahvaste naha 
fototüüp on valdavalt I, II ja III, 
mis tähendab, et meie nahk 
põleb päikese käes juba 10–20 
minutiga. Fototüüp IV on tüü-
piline vahemeremaade rahvus-
tele. Fototüüpidele II ja III so-
bivad alustuseks päikesekait-
setooted faktoriga 20–30. Kui 
nahk on juba päevitunud, siis 
võib kasutusele võtta tooted kait-
sefaktoriga 10–15. Eriti õrna 
naha puhul sobib kaitsefaktor 
50. Kanna päikesekaitsevahen-
dit nahale piisavas koguses, 
sest liiga õhuke kiht ei paku 
piisavat kaitset. Päikesekaitse-
filtrite testid on laboratooriu-

mides läbi viidud tavaliselt 2 
mg ühe ruutsentimeetri kohta. 
Päikesekreeme ei tasuks naha 
sisse hõõruda, kuna päikese-
filtrid avaldavad oma mõju na-
ha pinnal. 

Riided pakuvad samuti päi-
kese kiirguse eest kaitset, kuid 
mitte täielikult. Oluline ei ole 
seejuures kanga paksus, vaid 
koostis. Tänapäeval on müügil 
spetsiaalseid UV-kaitsega kan-
gast valmistatud rõivaid ja pea-
katteid. Sellistel toodetel peab 
olema vastav märgistus UPF 
(Ultraviolet Protection Factor), 
enamik nahaarste soovitab ka-
sutada UPF 30+. Maksimaalne 
UPF kaitse on 50+.

Suvel vajab kogu keha sa-
gedamini koorimist. Rannapäe-
val pole vaja nahka koorida, 
see võib soodustada naha põ-
lemist. Päevitamine vähendab 
naha niiskustaset, seega tuleb 
kasutada niisutavaid kreeme ja 
seerumeid ning lubada endale 
kord kuus sügvaniisutav salon-
gihooldus.

Naised peaksid oma näo-
nahka kaitsma kvaliteetsete näo-
toodetega. Guinot’ valikus on 
eraldi tooted ka silmaümbru-
sele ja huultele, eriti õrnadele 
piirkondadele SPF50 pulk, sa-
muti vananemisvastased päi-
kesekaitsekreemid. 

Naha teeb pruuniks mela-

Spordist tulekul 
4. juunil toimub Viimsi poolsaarel VI Viimsi Rattaretk. 
8. juunil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine 
Viimsi JK – Viljandi JK Tulevik.
3. juulil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine 
Viimsi JK – Raasiku FC Joker.
8.–10. juuli toimuvad Leppneeme sadamas Viimsi valla lahti-
sed MV purjetamises.
16. juulil kell 13 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine 
Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev II. 
3. augustil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumi-
ne Viimsi JK – Tallinna FC Flora U19.
6. augustil toimub Prangli saarel Prangli spordipäevad. 
17. augustil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtu-
mine Viimsi JK – FC Elva.
28. augustil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtu-
mine Viimsi JK – FC Kuressaare.

Päevitamise peamine reegel on mõõdukus
niin, mis tekib melanotsüüti-
des. Melanotsüüdid asetsevad 
nahas ebaühtlaselt. Näiteks nä-
gu, käte siseküljed ja jalad päe-
vituvad aeglasemalt, sest seal 
on vähem melanotsüüte. Sel-
leks, et saavutada ühtlane päe-
vitus, ei pea praadima ennast 
päikese käes mitmeid tunde, 
vaid heledamatel piirkondadel 
tasub kasutada isepäevituvat 
kreemi. 

Mõned ravimid muudavad 
naha päikese suhtes tundliku-
maks. Kui võtad ravimeid, pea 
enne puhkust nõu oma arstiga, 
arst võib soovitada teist ravi-
mit. 

Tallinn Viimsi SPA

Õige treeningu ja toitumisega jõuab eesmärkidele lähemale. 
Fotod erakogu

Praetud rääbised on tervislik 
kerge eine.

Päevitamist tuleb alustada vähehaaval, et nahale mitte liiga teha. 
Foto Fotolia
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VIIMSI VALLA eAKAD SüNNIPäeVALAPSeD

Palju õnne!

VIIMSI VALLAS ReGISTReeRITuD SüNNID

Tere tulemast!
n Jaan ja Kairit Vainultil sündis 19. märtsil tütar emilie Brit.

n Tanel ja Kersti Kuusikul sündis 29. märtsil tütar Helmi Maria.

n Joosep Truul ja Jana Schmidtil sündis 11. aprillil poeg 
Jonathan.

n Ronald Rotenbergil ja Maris Piirisaarel sündis 24. aprillil 
poeg Gregor. 

n Kaarel Tuulil ja Piret Piirisaarel sündis 25. aprillil tütar Herta.

n Mikk ja Triinu Travel sündis 2. mail tütar Karolin.

n Leho ja Sigrid Harjol sündis 3. mail poeg Jakob.

n Margus Söötil ja Airi Rajapul sündis 6. mail tütar Mari.

n Roland Nopassonil ja Marina Iungoltcil sündis 12. mail tütar 
Leana.

n Rene Raskil ja Ljudmila Tissenil sündis 15. mail poeg Reno.

n Aleksei Stepanovil ja Jekaterina Subbotinal sündis 20. mail 
tütar Paulina.

n Gert ja Liina Tomingil sündis 21. mail tütar Marie Heleene.

n Benita Mändveer ....... 100

n Maimo Mäemets .......... 91

n Zinaida einer ................ 90

n evalda Nittim ............... 90

n Valdek Suld .................. 90

n Lilia Reinkort ................ 85

n Ants Haabu ................... 80

n Neeme Kaljuste ........... 80

n Nadiia Chernenko ........ 80

n Viivi Kurepõld .............. 80

n Maimu Martinson ........ 80

n Karl Ilves ....................... 75

n erni Nõmm .................... 75

n Tiit Riisimandel ............ 75

n Anatoly Bozhenko ....... 75

n Ants Mägiveer .............. 75

n Veera Mirotšnik ........... 75

n Malle Kauna ................. 75

n Milvi Leedu ................... 75

n Laine Sorokina ............. 75

n Galina Shalya ............... 75

n Viktor Klaas .................. 70

n Tõnu Murašev .............. 70

n Toomas Proos ............... 70

n Vladimir Badjuk ........... 70

n Olev Jaame ................... 70

n Jaan Ahven ................... 70

n Vadim Kopõlkov .......... 70

n Svetlana Grišanova ..... 70

n Merike Nõges ............... 70

n Jekaterina Kuletskaja .. 70

n Helgi Lilleoks ................ 70

n Juta Viinamägi ............. 70

n Mari-Ann Kelam ........... 70

n Tea Pollisinski .............. 70

n eha Pajus ...................... 70

n Helgi Kibits ................... 70

n Aari Kalev ..................... 70

n Tamara Tammvee ....... 70

n Tiina Sulg ...................... 70

5.–25. juuni

VIIMSI VALLA KuLTuuRIKALeNDeR
Sissepääs tasuta!
Viimsi staadionil

13. juuni kell 10
Stencil Art töötuba 
Viimsi noortekeskuses 

13.–17. juuni 
Üliäge suvine Muuuvi linnalaager 
Laagrisse ootame lapsi vanuses 
6–13 eluaastat
Kontakt: info@muuuv.ee või 
helista 6051 100  
Muuv seiklusmaal

13.–17. juuni kell 10–16
Kunsti- ja loovuslaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

15. juuni kell 11
Põhikooli lõpuaktus
Prangli Koolis
kell 14
Tõukerataste võistluspäev 
Viimsi skatepargis 

17. juuni kell 16
Põhikooli lõpuaktus
Püünsi Koolis

20. juuni kell 14
BMX võistluspäev 
Viimsi skatepargis 

21. juuni kell 12
9a, 9b, 9f klasside lõpuaktus
kell 16 
9c, 9d, 9e, 9s klasside lõpuaktus
Viimsi Koolis

22. juuni kell 16
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis

eAKATeLe
4. juuni kell 8
Eakate ekskursioon – Mulgi 
Mess
Kell 8 Mähe aedlinna bussi-
peatus
Kell 8.20 Viimsi haigla 
Korraldaja: MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus
Viljandis

kell 21
DJ Heiko Merikan
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

19. juuni kell 13
Viimsi Valgete Ööde Festival
Perepäev “Kaks päeva maal“, 
külaline Meister Jaan
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

24. juuni kell 21
DJ Allan Peramets
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

25. juuni kell 21
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

NäITuS    
Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde 
müüginäitus 
Rannarahva muuseumis

Kuni 6. juuli
Kunstnik Andrus Rõuki maali-
näitus “Pööripäev”
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Alates 17. juuni
“Külma sõja“ uuenenud 
ekspositsioon
Uus relvanäitus
Avatud on lastetuba
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 30. juuni
Raamatuväljapanek “Meri on, 
meri jääb, meri olema peab“
Prangli raamatukogus

Kuni 31. august 
Stendnäitus “Kaart ja Kaart – 
ajareis Tallinnas“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus 

kell 21
DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

10. juuni kell 21
Koit Toome akustiline kontsert
DJ Elton Lauring
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

11. juuni kell 21
DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 22
Suvehooaja avapidu
Tantsuks mängib Traffic
Pilet 15 €
Lisainfo: www.prangliseisid.ee, 
tel 5341 3109
Prangli saarel, sadamakuuris 
Noor Kaardivägi

14. juuni kell 19
Kontsert Naise köögis – see pole 
ainult sääskede ja siilide öö
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

17.–23. juuni 
Viimsi Valgete Ööde Festival
Viimsi vabaõhumuuseumis

17. juuni kell 20
Viimsi Valgete Ööde Festival
Jüri Pootsmann Bänd & DAGÖ
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 21
Triin Niitoja &  John4 
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

18. juuni kell 20
Viimsi Valgete Ööde Festival
Mick Pedaja ja Mikk Tamme-
põld
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

9. juuni kell 7 
Eakate ekskursioon Võru-  ja 
Setomaale
Lisainfo ja eelregistreerimine: 
tel 6064 080, 5114 557
Korraldaja: MTÜ Viimsi Päeva-
keskus
Väljumine Viimsi haigla juurest

15. juuni 
Eakate ekskursioon – Saku tuur
Kell 8.40 Mähe aedlinna bussi-
peatus
Kell 9 Viimsi haigla  
Korraldaja MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus

VARIA
4.–5. juuni kell 10–14
11.–12. juuni kell 10–14
18.–19. juuni kell 10–14 
Viimsi taluturg
Müügil väärt eestimaine 
toidukraam!
Viimsi vabaõhumuuseumi 
turuplatsil 

22. juuni kell 18
Lubja ja Pärnamäe küla ühine 
jaanituli
Lastele batuudid
Tantsuks ansambel
Avatud on kohvikud
Lubja küla lõkkeplatsil
kell 19
Jaanituli
Kelvingi küla lõkkeplatsil

23. juuni kell 19 
Viimsi Jaanituli – Folk High-
lights Orchestra & Traffic, 
õhtujuht Mait Trink
Traditsiooniline jaanilaupäeva 
tähistamine mõnusa tantsu-
muusika saatel
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

25. juuni kell 18
Jaanipäevapidustused ja küla 
525. aastapäev
Randvere pasunakoor
Tantsuks mängib ansambel 
Wismari Poisid
Tammneeme küla sadamaalal

Kuni 31. august
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi huvikeskuses
  
SPORT    

4. juuni kell 10
VI Viimsi Rattaretk 2016
u 23 km
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus 
Lisainfo: tel 6028 860, Remo 
Merimaa
Viimsi poolsaarel

6. juuni – 31. august
Joogatunnid
E ja K 18.30–20.00.
Halva ilmaga toimub tund 
Viimsi huvikeskuses
Lisainfo: www.pilletaliyoga.com
Viimsi vabaõhumuuseumis

8. juuni kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine 
Viimsi JK – Viljandi JK Tulevik II
Viimsi staadionil

11. juuni kell 13
Prangli Jooks – 5 km
Kelnase sadam – Prangli kirik – 
Kelnase sadam

LASTeLe JA NOORTeLe  
Kuni 19. august
5. suvine võistulugemine 
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi raamatukogus

4. juuni kell 11–13
Pärnamäe küla lastepäev
Mustkunstnik, näomaalijad 
Rattaralli
Külla tuleb Lõvi Leo
Lasteaed Väike Päike õuealal

6. juuni kell 15–18
Viimsi teeb liivakunsti
Busside lõpp-peatuse taga, 
haljasalal

6. juuni kell 18
Merekultuuriaastale pühendatud 
tantsuetendus “Sa tule nüüd…“
Esinevad Viimsi valla ja 
külalistantsurühmad

JuMALATeeNISTuSeD  
5. juuni kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12. juuni kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

19. juuni kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kell 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

26. juuni kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

MuuSIKA
3. juuni kell 21
Anna Curly  & band
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
    
4. juuni kell 15
Rannarahva piknik
Esinevad taidluskollektiivid
Lubja küla lõkkeplatsil
kell 18
Kontsert: Stockholmi Sofia 
kiriku naiskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
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Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee

ReAKuuLuTuSeD

TeeNuS
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad 
kodulehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, 
Viimsi valda tasuta! Tellimine tel 5198 9070, 
www.unitedexpo.ee.
n Ohtlike puude/okste langetamine (litsentsee-
ritud meister). Muru niitmine trimmeriga, pisire-
monditööd majas ja aias, kodumeistri teenused. 
Tel 5139 437, e-post: igor@infinitas.ee.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga 
tuleb koju teile sobival ajal. Vastavalt vajadusele 
kombineerin parima mõju saavutamiseks erine-
vaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 
eurost. Massööri tellimine: reedu48@hotmail.com 
või tel 5092 4300, Reet.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, katuste süvapesu, veerennide 
puhastus. Tuleme appi puhastustöödes igasse 
maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstna-
pühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja 
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Fassaadide ja sokli soojustamine, viimistlemine 
ja renoveerimine. Huvi korral julgelt helistada! 
Tel 5155 788.
n Muru niitmine ja õhutamine, võsalõikus, hekkide 
hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus, 
ohtlike puude langetamine, lehtede koristus. 
Tel 5886 6044, www.niidumeister.ee.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi – paigaldus ja 
müük. Aedade ehitus, haljastus. Tegeleme tänava-
kivide ja munakivide paigaldusega, puit- ja võrk-
aedade ehituse ja haljastusega. 13-aastane 
kogemus antud valdkonnas. E-post henno.piirme
@gmail.com, www.kivivennad.ee. Tel 5519 855, 
5588 842.
n Paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioo-
nitorustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasise-
sed santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja 
survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja 
suur traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aia-
teede kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite 
ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, 
Enno.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu. Tasuta aiast, 
garaažist: torud, plekk, pesumasinad, pliidid, van-
nid, radiaatorid, kraanid, tööriistad, seadmed, 
mootorid, kaablid jne. Korteritest, majast 10 €. 
Külmkapid, boilerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi paigaldus ja müük, 
aedade ehitus ja haljastus. Tegeleme tänava-
kivide ja munakivide paigaldusega, puit- ja võrk-
aedade ehitusega ja haljastusega. 13 aastat koge-
must antud valdkonnas. E-post henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee. Tel 5519 855, 
5588 842.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. 
Pügan hekki. Tel 5542 791, Toivo.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt 
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagle-
ehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus. 
Tel 5249 034, www.iis.ee. 

n Teostame ehitus- ja remonditöid: siseviimistlus 
– plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad; üldehitus – katused, räästad, vintskapid, 
betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad joo-
niste järgi. Helistage ja pakume teile parima la-
henduse! Tel 5897 6656, e-post meelisehitus@
gmail.com.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid, 
terrassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus. 
Lamekatuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega, 
värvimistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post 
ehitusm@online.ee.
n Hekkide ja viljapuude lõikus, muru niitmine. 
Tel 5663 0024.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Tänavakivide paigaldus ja müük, piirdeaedade 
ehitus, haljastustööd. Väikeveod, kuni 4 tonni. 
Tel 5852 0474, e-post pavement@solo.ee.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid, ter-
rassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus. 
Lamekatuste ehitus ja survepesu, parandus. Lame-
katuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega, värvi-
mistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post ehitus@
online.ee. 
n Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 5780 8203.
n Trimmeriga pikema rohu ja heina niitmine, vaja-
dusel ka kergema võsa niitmine. Tel 5554 7291. 

MüüK
n Küte: 3 m ja halg 30–60 cm, hind al 16 €/rm; 
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l võrgus, 
al 1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina 
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld, 
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Tel 5092 936. 
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahen-
dused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt 
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + 
paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 €. 
Tõstuks 2,5 x 2 m 450 €. www.finegarden.ee, 
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlale ja lillepeenrasse. Kasvumuld 
on suure huumuse sisaldusega, turbapõhine ja 
väga hea toiteväärtusega ning ilma kivideta. Teie 
käsutusese on kuni 6 tonni (u 8 m3)  musta mulda 
hea manööverdamise võimega kalluri hinnaga 
80 eurot. Tel 5252 632.
n Hall lepp al 35 €, sanglepp al 37 €, kask al 39 €, 
metsakuiv okaspuu (kuusk) al 37 €. Mõõdud 
vastavalt tellija soovile 30–60 cm. Hinnad sisalda-
vad vedu ja käibemaksu. E-post laanesaemees@
gmail.com või tel 5697 5216.
n Müüa paarismaja, krunt on 900 m2, või vahetada 
uuema korteri vastu + kompensatsioon. Tel 5667 
1098.

TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega 
Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised saata: 
norsk112@hotmail.com.
n 17-aastane keskkoolis õppiv noormees otsib 
suveks tööd. Sobivad kõik vähegi jõukohased tööd 
(nt ehitus ja remont, aia-, põllu-, ja majapidamis-
tööd, lapsehoid). Tel 5903 2478.

OST JA Muu
n Puhtust armastav pere soovib üürida pikemaks 
ajaks kahetoalist korterit või majaosa Haabneemes 
või Viimsi alevikus, koduloomi ei ole. Tel 5378 3333.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.

Rannarahva muuseum kuulutab välja avaliku konkursi 

SIHTASUTUSE RANNARAHVA MUUSEUM 
JUHATUSE LIIKME (juhataja) 

leidmiseks.

Sihtasutuse eesmärk on koguda, uurida ja säilitada rannarahva ja tema elukeskkon-
naga seotud kultuuriväärtustega esemeid ning korraldada nende üldsusele vahen-
damist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

Rannarahva Muuseumi juhatuse liige vastutab igapäevase töö ja strateegilise juh-
timise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, 
sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest. 

Nõuded kandidaadile:
• magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (soovitavalt museoloogia, sot-
   siaalteaduste või majanduse alal);
• juhtimisalased teadmised ja oskused;
• oskus projekte plaanida ja ellu viia;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles;
• hea suuline vene ja inglise keele oskus;
• väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus, iseseisvus, algatusvõime, koostöövalmidus,
   otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• tööks vajalikud arvutikasutamise oskused.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja arengule suunatud meeskonda; 
• enesetäiendamise ja eneseteostuse võimalusi; 
• mitmekesist, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat tööd.

Kasuks tuleb: 
• töökogemus muuseumi tööga seotud valdkonnas.

Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• essee teemal “Millisena näen Rannarahva Muuseumi 10 aasta pärast”.
Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping ning volituste tähtaeg on kuni 
viis aastat.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 10. juuniks 2016 aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “muuseumi juhataja” või digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd ja 
eneseteostuse võimalust:
- lasteaiaõpetajale (Amarülluse, Pargi, Päikeseratta ja Randvere maja),
- õpetaja abile (Astri, Karulaugu, Päikeseratta ja Randvere maja),
- logopeedile (Karulaugu, Päikeseratta ja Randvere maja).

Eeldame kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridustaset, soovi töötada 
eelkooliealiste lastega ja sära silmis.

Tööle asumine augustis 2016.

Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 12. juuniks e-posti aadressile 
anne@viimsilasteaiad.ee.

Lisainfo telefonil 5622 0121.

www.viimsilasteaiad.ee

VäIKe JA KODuNe KAHeRüHMALINe 

eRALASTeAeD PääSuPOeG 

VÕTAB KONKuRSI KORRAS TÖÖLe 

ÕPeTAJA 
MuuSIKAÕPeTAJA 
ÕPeTAJA ABI 
Pakume meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi. 

Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad hiljemalt 20. juuniks e-posti aadressile 
paasupoeg@yahoo.com.

Lisainfo telefonil 5512 055 (Katrin Kasak). 

www.paasupoeg.ee
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued naiste- ja 

lasteriided, jalatsid, 
ehted – kõik otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Müüa mesi 
Viimsis
Tel 5068 326

www.meemees.ee
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Mai esimeses pooles küsis Viimsi Marketi 
(nn RIMI) keskus viimsilaste käest, mida 
saab kaubanduskeskuses paremaks muuta 
ja kuidas inimesed on rahul Viimsi kauban-
dusega. Kampaaniast võttis osa pea 1500 
inimest. 

Viimsi väravasse on kahe aastaga kaubandu-
ses tekkinud “Bermuda viisnurk”, kus leidub 
kauplusi igale maitsele. Viimsilaste elu teeb see 

mugavamaks – lai kaupade valik ja konkurents eriti toidu-
kaubanduses on ainult tarbijate huvides. 

Viimsi Market korraldas klientidele tagasiside vormis 
loosikampaania. Loosimine toimus 13. mail, mille raames 
loositi kolmeteistkümne osaleja vahel välja kinkekaarte 
500 euro väärtuses. Kaks peavõitu väärtuses 2x100 eurot 
Viimsi Marketis asuvate kaupluste ja söögikohtade kinke-
kaarte võitsid Õie Orgusaar ja Sirli Olep. 

Tagasiside oli peamiselt positiivne. Kliendid tõid esile 
RIMI mõistlikud hinnad ja värske kaubavaliku, sõbrali-
kud klienditeenindajad, parima puu- ja köögiviljavaliku 
Viimsis, BENU apteegi väga suure valiku ja pädevad 
apteekrid, DECORA ehituspoe kvaliteetsed kodu- ja ehi-
tuskaubad. Kiideti PEETRI PIZZA maitsvaid pitsasid, 
CHARLOT kontorikaupade valikut, BOLLYWOOD 
mugavat toidu kaasaostmise võimalust. Lillepood ORHI-

DAALIA on alati kaunilt kujundatud ja väga hea asuko-
haga, uus keskuses asuv optikakauplus EESTI OPTIK 
pakub suurt valikut prille ja muid optikatooteid. Lisaks 
asub keskuses tõstuste paigaldamisega tegelev ettevõte 
MK DOORS, kuhu Viimsi elanik saab pöörduda oma 
garaažiuste tellimiseks ja hooldamiseks. Kliendid olid 
väga rahul suure ja puhta maa-aluse parklaga, kus mugav 
nii vihma kui ka päikesega autot parkida. Kuna parkla on 
piisavalt ruumikas ja kasutajasõbralik, siis esialgne umb-
usk parkla kasutamise ebamugavuse suhtes on kadunud. 
Lisaks on parklas autode käsipesula, kus poodlemise ajal 
võib auto lasta ära puhastada täiesti mõistliku hinna eest. 

Peamiselt tunti puudust tunti kinga- ja riidekauplus-
test ning kasutatud kaupade müügi kohtadest. Hea uudis 
on, et Viimsi Marketi maa-aluses parklas avab 1. juunil 
uksed suur Megakirbuka kauplus, kus viimsilased saa-
vad kasutatud kaupu müüma ja ostma hakata. Plaanime 
taaskasutuse alast tegevust laiendada ja korraldada ka 
vanakraamilaatasid. 

Viimsi Marketi keskusel läheneb esimene sünnipäev 
ning selle raames plaanime 17. juunil  mitmesuguseid 
üritusi, mille kohta saab infot Viimsi Marketi FB lehelt 
www.facebook.com/viimsimarket. 

Igapäevaselt külastab Viimsi Marketi keskust üle kahe 
tuhande kliendi, kellele loodame jätkuvalt pakkuda alati 
kõike vajalikku.

Viimsi Market OÜ saab 1-aastaseks

Loosivõitja Anne Oja.

Loosivõitja Kristina Ojandu.



24 3. juuni 2016


