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Lähme kõik talgutele!

7. mai on talgupäev. Allpool
on toodud info Viimsi valla
talgute kohta, lisainfot saab
www.teemeara.ee lehelt –
talgutööd ja tegevused täpsemalt, info toitlustuse olemasolu kohta jm. Leia sobivad
talgud ja löö kampa! Tööd
jagub kõigile ja igaüks on
oodatud.

Jagame
loomisrõõmu
Need, kes ei oska istuda käed rüpes,
said talve jooksul oma päevi sisustada
ja hinge rõõmustada käsitööga. Jagame
oma loomisrõõmu teistega!

VKK õpilasesinduse ja
Viimsi noortevolikogu
talgud Kaluri teel

7. mai kell 11–17, kogunemiskoht
Grossi poe esine. Tööks on Kaluri
tee äärse ala koristamine. Kaasa
võtta hari, reha, kindad, tööriided.
Talgulisi on oodatud 30 osalejat.
Talgujuht Henriette Hiiemäe, tel
5905 9822.

Püünsi spordi ja mänguväljak

7. mai kell 10–14, kogunemiskoht
spordiväljak. Tööks on mänguväljaku heakorrastamine. Kaasa võtta
koristamise ja riisumise vahendid.
Talgulisi on oodatud 50. Talgujuht
Mailis Alt, tel 5109 399.

Talgulised maabuvad Keril. Tänavu on kõik kohad Keri talgupaadil küll juba täis, aga võimalusel saab tulla oma
veesõidukiga. Foto arhiiv

Talgulisi oodatud 50. Talgujuht Kärol Tohver, tel 5665 1216.

Rohuneeme küla talgud

Prügikoristus jalutusraja
äärest Pärnamäe ja Lubja
küla piirides

7. mai kell 10–14, kogunemiskoht
Kirsi ja Pärnamäe tee ristmik. Tööks
on prügi koristamine jalutusradade ja teede äärest. Kaasa võtta sõber ja kellel on, siis käruga ATV.
Talgulisi on oodatud 30. Talgujuht
Maria Bulak, tel 5354 2577.

Metsakasti mänguväljaku
kevadtalgud

7. mai kell 11–15, kogunemiskoht
Mureli ja Kirsi tee nurgal asuv mänguväljak. Tööks vana aia eemaldamine, mänguväljaku tasandamine
ja heakorrastamine. Kaasa võtta labidad, reha ja hea tuju. Talgulisi on
oodatud 25. Talgujuht Kristi Ploom,
tel 5394 3517.

Randvere külatalgud

7. mai kell 10–18, kogunemiskoht
Kibuvitsa tee 1. Tööks veeohutuse
stendide paigaldamine, ujumiskohtade ümbruse korrastamine, heakorratööd. Talgulisi on oodatud 50.
Talgujuht Priit Robas, tel 5635 0000.

Haabneeme klindiastangu koristustalgud

7. mai kell 10–15, kogunemiskoht
Tammepõllu tee algus. Tööks klindiastangult prügi koristamine ja välja tassimine. Kaasa võtta töökindad. Talgulisi on oodatud 10. Talgujuht Ahti Nurme, tel 5564 1212.

VKK õpilasesinduse ja
Viimsi noortevolikogu
talgud Viimsi terviserajal

12. mail tähistame
775 aasta möödumist
Viimsi esmamainimisest
ning valla 97. sünnipäeva.
Loe lk 5 ja 8

7. mail kell 11–17, kogunemiskoht
Viimsi Kooli taga olev terviseraja
infopunkt. Tööks prügi koristus ja
terviseraja äärte heakorrastamine.
Talgulisi on oodatud 40. Talgujuht
Henriette Hiiemäe, tel 5905 9822.

Ajalooline taluaed Viimsi
vabaõhumuuseumisse

7. mai kell 11–15, kogunemiskoht
vabaõhumuuseum. Tööks võsa lõikus, saagimine, aiatööd. Kaasa võtta tööriietus, hang, mootorsaag. Talgulisi oodatud 40. Talgujuht Kadi
Karine, tel 5625 2517.

Keri saare veeohutustalgud

7. mai kell 9.30–20, kogunemiskoht Leppneeme sadam. Tööks on
merest tulnud prügi koristamine,
veeohutusstendi paigaldus, katusepleki panek jm vajalik. Kahjuks on
kõik kohad täis, võimalus on minna oma veesõidukiga otse Kerile.
Talgujuht Jako Vernik, tel 5108 313.

Pärnamäe küla kevadtalgud

7. mai kell 11–13, kogunemiskoht
traditsiooniliselt Lageda-Vehema tee
ristmik. Tööks on prügi koristamine, kraavide puhastamine, mänguväljaku riisumine, järve ümbruse
puhastamine, infotahvlite korrastamine, võsa eemaldamine jne. Kaasa võtta rehad, oksakäärid, saag.

7. mai kell 11–14, kogunemiskoht
külaväljak. Tööks on võsa saagimine, riisumine, okste korjamine,
teeäärte korrastamine. Kaasa võtta
reha, oksakäärid ja kindad. Talgulisi oodatud 25. Talgujuht Merle
Massa, tel 5269 621.

Tammepõllu metsatuka
talgud

7. mai kell 11–14, kogunemiskoht
Hundi tee 15 maja vastas asuv metsatukk. Tööks on metsaaluse prügist puhastamine. Jalga panna kummikud. Talgulisi oodatud 12. Talgujuht Siret Mägi, tel 5012 192.

MÜ Kvarts igakevadine
talgupäev

7. mai kell 11–16, kogunemiskoht
Külavahe tee ja Metsavahe ristmik.
Tööks on mulla laialivedu, hekkide
pügamine ja puude lõikus. Kaasa
võtta labidas, reha, käru, hekikäärid. Talgulisi on oodatud 35. Talgujuht Sulev Lind, tel 5177 531.

Miiduranna ranna
koristus

7. mail kell 10–14, kogunemiskoht
Miiduranna tee sadamapoolne ots.
Tööks on ranna koristus ja heakorratööd. Selga sobiv tööriietus, talgulisi oodatakse 20. Talgujuht Teele
Kase, tel 5667 3357.

Roheline poolsaar

7. mai kell 10–12, kogunemiskoht
Püünsi kooli juures. Tööks on teeäärsete alade koristus. Kaasa võtta
kindad, prügikotid ja hea tuju. Talgulisi oodatakse 10. Talgujuht Illar
Kaasik, tel 5051 753.

Äigrumäe teeääred ja
küla ümbrus korda

7. mai kell 10–15, kogunemiskoht
küla plats. Tööks on külaplatsi korrastamine, prahi koristus, võsa lõikamine. Kaasa võtta saag, oksakäärid, reha, mootorsaag, trimmer.
Talgulisi oodatakse 40. Talgujuht
Piret Simmo, tel 5048 696.

Viimsi aleviku talgud

7. mai kell 10–18, kogunemiskoht
Jasmiini tee. Tööks on teede äärtest prügi koristamine. Kaasa võtta
kindad ja hea tuju. Talgulisi on oodatud 26. Talgujuht Jane Saks, tel
5198 8234.

Ootame Viimsi käsitööringi eakaid, aga ka neid,
kes kodus iseseisvalt käsitööga tegelevad, tooma oma taieseid näitusele, mis toimub18.–31.05
Viimsi päevakeskuses. Palume töö tuua päevakeskusesse 16. mail kell 10–16. Töö pahemale
poolele palume õmmelda sildi autori nimega.
Aias toimetades saab jällegi tunda rõõmu
looduse ilust. On huvitav pista mulda uusi ning
isegi eksootilisi seemneid, et nende kasvamist
jälgida või hoopis kasvatab mõni tuntud taim
eriliselt suure või vahva kujuga vilja. Ka seda
rõõmu on tore teistega jagada, kui pilte teha.
Ootame septembri lõpus sügisnäitusele fotosid, puu- ja köögivilja “nunnusid”, aga ka omatehtud maitsvaid hoidiseid ning puu- ja köögiviljatoitude retsepte.
Täiendav teave Viimsi päevakeskusest telefonil 6064 080 või 5114 557 (Lehte Jõemaa).

Viimsi päevakeskus

Kaunis kodu 2016
Konkurss Viimsi Kaunis kodu 2016 ootab
kandidaate hiljemalt 15. juuniks e-posti aadressil 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

Nelgi tee talgud

7. mai kell 10–18, kogunemiskoht
Tulbiaia bussipeatus. Tööks on teede äärest ja haljasaladelt prügi koristamine. Kaasa võtta kindad, talgulisi oodatakse 10 osalejat. Talgujuht Mark Kaalma, tel 5637 7592.

Naissaare looduspargi
talgud

7. mai kell 10–18, kogunemiskoht
Naissaare sadam (sõit saarele reisilaevaga Monica või oma paadiga).
Töödeks on sadamasse veeohutustahvlite valmistamine ja panek, randadest prügi koristamine. Kaasa võtta tööriided. Talgulisi oodatud 100,
talgujuht Kaido Taberland, tel
5114 864.
Kes talgutele ei saa või ei jõua
minna, siis igaüks saab kodus ja
selle lähiümbruses teha oma väikesed minitalgud. Täname vallavalitsuse poolt kõiki, kes on oma
talgud juba teinud, ja jõudu neile,
kes talguid alles kavandavad. Edu
ja julget pealehakkamist kõikidele
talgulistele!

Kommunaalamet

Ametite juhatajate
vastuvõtud

Alates 16. maist toimuvad Viimsi vallavalitsuse ehitus-, keskkonna- ja planeerimisning kommunaalameti juhatajate vastuvõtud eelregistreerimisega. Täiendav teave valla kodulehel www.viimsivald.ee või
telefonil 6028 800.

Viimsi vallavalitsus
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Rohuneeme tee remont

VOLIKOGU ESIMEHE VEERG

Viimsi valla peamiseks
noorsootöö väärtuseks on
noored ise
Viimsi vald püüab olla edukas ja
elanikusõbralik, väärtustades nii
lapsi, tööealisi kui ka eakaid. Kuna
elanike arv on viimastel aastatel
kasvanud kiiresti, on nii mõneski
valdkonnas veel pikk tee käia, et
tehtud tööst tulemusi märgata.
Heameel on aga tõdeda, et vallaelanike abiga on nägemus valla
juhtimises muutunud selgemaks.
Kuna Viimsis on väga palju lasteaia- ja kooliealisi elanikke, on noorsootöö osatähtsus
aasta-aastalt kasvanud. 2008. aastal loodi
esimest korda kõiki osapooli arvestav ning
valla kiiret arengut silmas pidav plaan noortega seotud tegevuste korraldamiseks. 2011.
kava uuendati ning sihid seati 2015. aastani. Möödunud 5 aasta jooksul ongi noortele
suunatud infrastruktuuri tehtud mitmeid investeeringuid, edendatud ja toetatud sisulisi
noorsootöö tegevusi ning tugisüsteeme. Meil
on olemas noortevolikogu, vald toetab noorte projekte ja tunnustab noori, oleme eelarves leidnud võimaluse noortekeskuse tegevuse toetuseks ning ülimalt populaarne on
Viimsis õpilasmalev.
Senine arengukava vajas samuti ülevaatamist, et noorte elanike vajadused vallas kaasajastada. Vallavolikogu 27. aprilli istungil oli
esimesel lugemisel “Noorsootöö arengukava aastateks 2016–2020”, mille koostamisel
oluline osa koostööl Viimsi noortega – nii
noortevolikogu, õpilasesinduste kui ka noortekeskuste liikmetega. Kui esimeses arengukavas oli noorte suur soov, et Viimsisse tekiks skatepark, mis tänaseks on ka loodud,
siis nüüd on noortel tekkinud vajadus siseskatepargi rajamiseks. Samuti soovivad noored laiendada sportimisvõimalusi – staadioni
ja terviseradade lähedussse StreetWorkOut
platsi rajamise näol. Ka musitseerimisvõi-

Riigitee nr 11251 Viimsi –
Rohuneeme lõigu 1,1–
7,3 km taastusremondi
töödega alustati 2. mail.
Tööd kestavad 3 kuud.

malused vajaksid arendamist, sest praegu
noortel bänditegevuseks sobivaid harjutustingimusi ei ole ning puudust tuntakse ka
filmi- ja multimeediakeskusest.
Sarnaselt meie valla parimate sportlaste
tunnustamisele võiksime vallana julgemalt
tunnustada noori väljapaistvate saavutuste
eest kultuuri ja hariduse valdkonnas. Lisaks
mõjule noorsootöö arengule kohalikul tasandil soovime luua paremad võimalused noore
isiksuse mitmekülgseks arenguks ka rahvusvahelisel tasandil, näiteks läbi mitmesuguste
noorte vahetusprogrammide.
Arengukava järgi annab noortevolikogu,
mille põhieesmärk on tuua esile noorte seisukohad ja huvid Viimsi valla elukorraldust
puudutavate otsuste tegemiseks, samuti häid
võimalusi kaasarääkimiseks, et asju noortele
paremaks ja huvitavamaks muuta.
28. aprillil oli mul võimalus osaleda Viimsi Koolis noortevolikogu eestvedamisel toimunud Viimsi Innukate Ideede Diskussioonil
VIID, kus ühisel kokkusaamisel noorte, poliitikute, ametnike ja õpetajatega räägiti läbi
teemadel, mis noori hetkel puudutavad. Osalejaid oli päris arvukalt. Täheldasin aga üllatusega, et kuigi vald soovib noorte ettevõtmisi toetada ja on selleks ka raha eraldanud,
jõuab info neist võimalustest kahjuks väheste
noorteni. Kindlasti on siin lisaks vallale ka
noortevolikogul ja õpilasomavalitsustel võimalus olla aktiivsem, et leiaksime üheskoos
infovahetuseks tõhusamaid kanaleid.
Loodan, et uus arengukava loob enam
võimalusi, et iga aastaga üha enam noori kasutaks võimalust kaasa rääkida oma kodukoha paremaks ja noortepärasemaks muutmisel ning vahvad ideed jõuavad läbi koostöö
ka teostuseni.

Toomas Tõniste
Volikogu esimees

Enampakkumine Pööli pumbajaama kinnistule
AS Viimsi Vesi kuulutab välja avaliku kirjaliku
enampakkumise AS Viimsi Vesi omandis oleva Pööli pumbajaama 159 m2 kinnistu müügiks: Viimsi vald, Muuga küla, Pööli pumbamaja (katastritunnusega: 89001:010:3790), 100%
tootmismaa.
Enampakkumise alghind on 9800 eurot. Pak-

kumiste esitamise tähtaeg on 17.05.2016. a.
kell 9.00. Pakkumiste esitamise koht: AS Viimsi
Vesi, Paelille tee 1, Lubja küla, 74001 Harjumaa
või info@viimsivesi.ee.
Lisainfo: www.viimsivesi.ee või telefonil
5171 147.

Viimsi Vesi

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 20. mail.

Teel peavad olema avatud esmaspäevast reedeni mõlemad
sõidusuunad (1+1) kellaaegadel 7.00–9.30 (tipptundidel).
Tipptundide välisel ajal kasutatakse ühe suuna sulgemisel reguleerijaid, kelle vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 1 km
ja reguleeritava lõigu läbimisel
ei tohi ooteaeg järjekorras olla
pikem kui 5 minutit.
Töid teostab Viamer Grupp
OÜ, objektijuht Sergei Kuzmin
(Sergei@viamer.ee, tel 5615
1540). Omanikujärelevalvet teostab TPJ Inseneribüroo OÜ, insener Alvar Kruuse (Alvar@tpj.ee,
tel 5114 292).

Rohuneeme tee saab korda juulis. Foto Imre Saar

Palume nii auto kui ka ühistranspordiga liiklejatel arvestada piirangutest tingitud sõiduaja pikenemisega. Ühistranspordil võib tööde ajal esineda
kõrvalekaldeid etteantud sõidugraafikust.
Täpsemat infot liikluskor-

ralduse ja piirangute kohta saab
Maanteeinfokeskuse telefonilt
1510 või veebiaadressilt tarktee.mnt.ee.
Loe remondist rohkem 8. aprilli Viimsi Teatajast.

Kommunaalamet

Vallavolikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 27.04.2016 vastu
võetud otsused:
nr 57 Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 otsusele
nr 6 “Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine“ esitatud vaide lahendamine;
nr 58 Aktsiaseltsi Rannapere Pansionaat põhikirja muutmine;
nr 59 Osaühing Viimsi Haldus põhikirja muutmine;
nr 60 Äigrumäe külas kinnistu Männikusalu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;
nr 61 Viimsi Vallavolikogu uue esindaja nimetamine Randvere Kooli hoolekogus – uueks esindajaks valiti volikogu liige Priit Robas;
nr 62 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe
valimine – esimeheks valiti volikogu liige Jaak
Salumets.
Viimsi Vallavolikogu 27.04.2016 otsusega
nr 60 algatati detailplaneering Äigrumäe külas
kinnistul Männikusalu, Äigrumäe küla, Laiaküla
küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks
muutmiseks haljasala maast väikeelamu maaks,
kinnistu jagamiseks viieks üksuseks, millest üks

on tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega
krunt, kaks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti ja kaks loodusliku maa kasutamise sihtotstarbega krunti ning tee- ja tänavamaa
kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõiguse
määramiseks kaasaegsetele nõuetele vastava
sõidu- ja kergliiklustee ehitamiseks.
Sama otsusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist kinnistu Männikusalu detailplaneeringule.
NB! Otsusega on võimalik tutvuda: www.viimsivald.ee/12044.
Viimsi Vallavolikogu poolt 27.04.2016 vastu
võetud määrused:
nr 16 – Viimsi Vallavolikogu 19. detsembri 2006
määruse nr 45 “Toimetulekutoetuse vahendite
jäägist täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine;
nr 17 – Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas.
NB! Kõikide otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.viimsivald.ee/12044, määrustega
www.viimsivald.ee/12043 ning täiendavalt Riigi
Teataja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei

Lubja küla üldkoosolek külavanema valimiseks
13. mail kell 19 toimub Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla üldkoosolek külavanema valimiseks.
Päevakorras on külavanema valimine.
Külavanema kandidaadiks võib olla Lubja küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse
Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik
nõusolek.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. pea-

tüki 1. jaos §-des 61–66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel Lubja külas elavad vähemalt
18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks
peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Pärnamäe küla üldkoosolek külavanema valimiseks
24. mail kell 19 toimub Pärnamäe küla üldkoosolek külavanema valimiseks lasteaias
Väike Päike (Kraavi tee 1, Pärnamäe küla).
Päevakord:
1. külavanema aruanne tehtud töödest;
2. külavanema valimine.
3. kommunaalteemade arutelu. Elanike küsimustele vastab Viimsi valla kommunaalametijuhataja Alar Mik.
Külavanema kandidaadiks võib olla Pärnamäe küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal
enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada

kirjalik nõusolek.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused
on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61–66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel Pärnamäe külas elavad vähemalt
18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks
peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus
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Koalitsioonileping ühiseks tegutsemiseks
Viimsis aastatel 2016–2017

- Viime läbi rahvusvahelise HAZARD projekti raames
Muuga sadama riskide hindamise ning leevendusmeetmetega seotud tegevusi ja osaleme
projektiga seotud rahvusvahelises teadmiste vahetuses.
- Rahastame koostöös riigiga Muuga sadama piirkonna
terviseuuringut ning toetame
igati Terviseametit uuringu läbiviimisel.
13. Viimsis on turvaline.
- Aitame tagada turvalisust
koduvallas, arendades ja täiustades olemasolevate turvakaamerate võrku.
- Soodustame kogukonna
turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist.
- Tõhustame ehitusjärelevalvet ja väärteomenetlust.
- Tugevdame korrakaitset
Viimsi saartel.
- Toetame vabatahtliku merepääste tegevust.
- Jätkame Viimsi Turvalisuspäeva korraldamist.

Viimsi vallavolikogus
esindatud Isamaa ja Res
Publica Liidu, Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja
Keskerakonna vaheline
koalitsioonileping ühiseks
tegutsemiseks Viimsis
aastatel 2016–2017.
Viimsi, 27. aprill 2016

Osapooled (IRL 6 mandaati,
Reformierakond 5 mandaati,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
3 mandaati ja Keskerakond 2
mandaati) on kokku leppinud
koalitsiooni moodustamises perioodiks 2016–2017. a, ühistegevuseks Viimsi vallavolikogus
ning Viimsi vallavalitsuse ühises moodustamises.
Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud alljärgnevates poliitilistes ja Viimsi valla elu
edendavates ülesannetes ning
põhimõtetes ja kohustuvad neid
koostöös ellu viima.
I VALLA JUHTIMINE
Valla juhtimine on eetiline,
professionaalne, avalik ja elanikusõbralik. Info liigub vallas
kiiresti ja mööda kaasaegseid
infokanaleid ning kogukond on
ühtne.
1. Viimsi valla juhtimine
on aus ja heaperemehelik.
- Muudame vallavalitsuse ja
valla asutuste töökorralduse ning
klienditeeninduse professionaalseks ja avatuks.
- Kõik sõlmitud varalised lepingud ning vallavalitsuse protokollid on elanikele valla kodulehe kaudu igal hetkel kättesaadavad.
- Viime läbi vallavalitsuse
ja valla allasutuste poolt sõlmitud varaliste kohustustega seotud lepingute osas revisjoni. Võimalusel lõpetame vallale kahjulikud lepingud.
- Lepingute sõlmimine hankijate ja teenusepakkujatega toimub ainult läbipaistva ja avaliku konkursi alusel.
- Võimaldame vallavalitsuse teenistujatele täienduskoolitusi, eesmärgiga parandada
vallavalitsuse teenistujate pädevust ja oskust pakkuda elanikele kvaliteetsemat teenust.
2. Viimsi valla koduleht ja
ajaleht on kaasaegsed ja sisukad.
- Muudame Viimsi valla kodulehe ajakohaseks informatsiooni ja uudiste edastajaks ning
tööpakkumiste vahendajaks.
- Täiustame valla teavitussüsteemi uudiste ja operatiivinfo edastamiseks.
- Viimsi Teataja peab olema apoliitiline uudiste kandja.
3. Viimsi kogukond on tugev ja ühine kultuuripärand
hoitud.
- Tugevdame viimsilaste kui
rannarahva identiteeti.
- Peame tähtsaks kogukonna ühtsustunnet. Selle tugevda-

Koalitsioonilepe määrab ühise tegutsemise suunad lähiaastateks. Viimsi kasvab ja areneb. Foto arhiiv

miseks toetame ühisürituste korraldamist ja kõikvõimalikke vallaelanike koostööprojekte – heakorratalguid, taaskasutusprojekte, külaliikumist jne.
- Hoiame Viimsi kultuuripärandit.
II HARIDUS
Valla haridusvõrgustik toetub ühtsetele alustele, seades
esikohale hariduse kvaliteedi
tõstmise.
4. Viimsis väärtustatakse
kvaliteetset haridust lasteaiast gümnaasiumini.
- Maksame Viimsi koolide
ja lasteaedade õpetajatele väärilist tasu ja toetame õpetajate
erialast täienduskoolitust.
- Tõstame eralasteaia toetuse võrdseks munitsipaallasteaia kohakuluga.
- Ehitame valmis Uus-Pärtle lasteaia hiljemalt 2017. aastal, luues valda uusi lasteaiakohti.
- Arvestame lasteaia kohatasu suuruse määramisel lasteaias käivate laste arvuga leibkonnas.
- Tegutseme selle nimel, et
kõik ühe pere lapsed saaksid
soovi korral käia samas lasteaias.
- Tunnustame hästi õppivaid noori.
- Arendame Viimsi lasteaedades ja koolides välja kättesaadava ja koostoimiva tugiteenuste süsteemi (logopeed,
psühholoog, sotsiaaltöötaja).
- Seisame võimaluse eest,
et õpilased saaksid kvaliteetset
ja tasuta koolitoitu gümnaasiumi lõpuni.
- Toetame koolinoorte huviringides osalemist.
- Koostöös riigi struktuuridega alustame riigigümnaasiumi ehitamist 2017. aastal.

- Ehitame 2017. aasta sügiseks valmis Haabneeme Kooli juurdeehituse, luues juurde
uusi ja kaasaegseid koolikohti
keskusesse.
III SOTSIAALSED TAGATISED
Vald hoolib oma elanikest
ja tagab kvaliteetsed sotsiaalteenused.
5. Viimsis hoolitakse lastega peredest.
- Vähekindlustatud perede
lastele võimaldame tasuta lasteaiakohad.
- Toetame erivajadustega
laste vanemaid ning edendame
heategevust selles valdkonnas.
- Suurendame ühekordset
sünnitoetust 256 eurolt 350 euroni alates 01.01.2017 ja maksame toetuse välja ühes osas
kohe peale lapse sündi.
- Suurendame abi puuetega
inimestele.
6. Viimsis väärtustatakse
aktiivset ja mitmekülgsete võimalustega pensionipõlve.
- Tõstame pensionäride igaaastase ühekordse toetuse 60 euroni ja jätkame selle tõstmist
aasta-aastalt.
- Laiendame eakate hooldusteenuste võimalusi ja kaasame eakaid aktiivsesse sotsiaalsesse ellu.
- Jätkame pensionäride huvitegevuse toetamist.
IV KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
Vallal on aktiivne kultuurija spordielu ning mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.
7. Viimsi toetab tervisesõbralikku elukeskkonda.
- Rajame koos külaelanikega igasse külasse mänguväljakud.

- Toetame viimsilaste sporditegevust (sh tõstame laste- ja
noortespordi pearaha).
- Rajame valgustatud terviserajad Randverre, Haabneeme ja Rohuneeme.
- Viime lõpuni Lubja suusamäe ehituse.
- Kaasates erainvestoreid rajame polüfunktsionaalse spordihoone Haabneeme staadioni
kõrval asuvale kinnistule.
8. Viimsis luuakse täiendavaid võimalusi kultuuriürituste korraldamiseks.
- Toetame kultuuriürituste
läbiviimist vallas.
- Toetame Viimsisse laululava ja rahvaürituste korraldamise koha loomist.
- Toetame jätkuvalt valla traditsioonilisi rahvaüritusi (külade jaanipeod, laadad, Rannarahva Festival jne).
- Toetame Viimsi noortevolikogu tegemisi.
- Loome Viimsi noortele
koostöövõrgustiku ettevõtjate,
kooli ja omavalitsusega (õpilasmalev, praktikakohad).
V VALLARUUMI PLANEERIMINE
Viimsis planeeritakse ja ehitatakse jätkusuutlikult ja avalikke huve silmas pidades ning
kaasaegseid ruumi planeerimise võtteid kasutades.
9. Viimsis planeeritakse ja
ehitatakse tasakaalustatult.
- Valla ehituslik planeerimine lähtub tingimusest, et paralleelselt uusehitistega tagatakse samaaegselt piirkonna infrastruktuuri ja avaliku ruumi
väljaehitus ning lahendatakse
elanike arvu kasvust tulenevad
sotsiaalsed vajadused.
- Planeerimine on erapooletu ja lähtub eelkõige olemasolevate Viimsi elanike heaolust.

10. Viimsi hoolib merest ja
oma saartest.
- Väärtustame elu väikesaartel.
- Hoiame korras väikesadamad, et soodustada mereturismi.
- Ehitame Euroopa Liidu fondide toel Leppneeme sadama ilmastikukindlaks.
- Peame oluliseks rannakalandust.
- Soodustame lautrikohtade
ja slipiteede väljaehitamist.
- Hoiame Viimsi rannad avatuna ja korras.
VI KESKKOND
Vald hoolib oma loodus- ja
elukeskkonnast.
11. Viimsi väärtustab looduskeskkonda.
- Seisame selle eest, et räämas, pooleliolevate ja lagunenud ehitiste ja rajatiste omanikud hoiaksid korras oma kinnistut ja seda ümbritsevat ala.
- Korrastame koostöös RMKga metsarajad.
- Teeme Viimsi mõisapargist miljööväärtusliku ja looduskauni perepargi.
- Kaunistame valla avaliku
ruumi ja väärtustame valla kauneid kodusid.
- Väärtustame elurikkust
(bioloogilist mitmekesisust), sh
planeerimis- ja ehitusmenetluses.
12. Muuga ja Miiduranna sadama riskid minimaalseks.
- Oleme vastu Muuga sadama ja Miiduranna sadama lähialal plahvatusohtlike ainete
mahutipargi laienemisele valla
haldusterritooriumil.
- Pöörame suuremat tähelepanu olemasolevatele ohtlikele ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetele.

VII TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUSE ELAVDAMINE
Vald aitab kaasa ettevõtlussõbraliku keskkonna ja kodulähedaste töökohtade tekkele.
14. Viimsi on ettevõtlik piirkond.
- Toetame turismi ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut, sealhulgas elu- ja looduskeskkonda sobivate kontori- ja
äripindade ehitamist Viimsisse.
- Soodustame tarkade töökohtade teket pendelrände vähendamiseks.
VIII TEED JA LIIKLUS
Vald hoolitseb teede ja liikluskultuuri eest, jätkates valgustatud sõiduteede ning kergliiklusteede ehitamist
15. Viimsis on kiire ja mugav ühistransport.
- Pargi Reisi parkla, mis tagab kõigile viimsilastele tasuta
sõiduõiguse Tallinna transpordis.
- Tagame Viimsi koolilastele ja õpetajatele tasuta sõidu
võimalused valla siseliinidel.
16. Teeme teed korda ja
turvalisemaks.
- Ehitame välja Tammneeme – Randvere vahelise ning
Leppneeme – Randvere tee vahelise kergliiklustee.
- Paigaldame tolmuvaba katte valla siseteedele.
- Alandame piirkiirusi lasteasutuste lähedustes.
Käesoleva koalitsioonilepingu
on allkirjastanud: Mailis Alt,
Alvar Ild, Kristjan Jõekalda,
Mari-Ann Kelam, Andrei Lepihhin, Oliver Liidemann,
Rein Madissoon, Atso Matsalu, Ain Pinnonen, Priit Robas, Jaak Salumets, Meelis
Saluneem, Aarne Saluveer,
Enn Sau, Oksana Šelenjova,
Raimo Tann, Jan Trei, Toomas Tõniste, Märt Vooglaid.
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Lemmikloom
jõuab tagasi koju
tänu kiibistamisele
Lemmikloomade kiibistamine on päästnud
tuhandete Eesti neljajalgsete elu.

Lemmiku kiibist on kasu vaid siis, kui omaniku andmed
registris. Foto Fotolia

Paigaldades loomale naha alla väikese mikrokiibi, tuvastab kiibilugeja sellelt küll numbrite jada, ent kui registrist
looma omaniku infot ei leita, jääbki lemmik saatuse hooleks.
Riisiterasuurune mikrokiip paigaldatakse valutu süstlatorkega looma naha alla. Kiip on väike elektronseade,
mis on inertne, ei kiirga midagi ega erita kahjulikke aineid
ning sellele on kantud 11-kohaline kordumatu numbrikombinatsioon, mida saab lugeda spetsiaalse lugejaga.
Kiibi paigaldamisel ei ole oluline lemmiku vanus ega
tervislik seisund, see on loomale täiesti ohutu. See tasub
ette võtta esimesel võimalusel ka üksnes toas elavate loomade ja ketikoerte puhul, sest sõbra kaotamiseks piisab
vaid ühest õnnetust juhusest.
Lisaks koertele-kassidele on kiibi paigaldamine ja registreerimine kindlasti vajalik ka teiste liikuvamate lemmikute puhul, alates tuhkrutest ja lõpetades küülikutega.
Pea meeles!
- Kiibistamine on kiire, valutu ja looma tervisele ohutu.
- Ka toas elav lemmikloom vajab kiipi.
- Ainuüksi kiibi paigaldamisest ei piisa! Kiip tuleb kanda ka registrisse.
Marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta. Kompleksvaktsiin maksab nii koerale kui ka kassile 10 €, mikrokiip koos paigaldamisega maksab 12, lemmikloomapass
siseriiklik 2 € ja rahvusvaheline 7 €.
Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.
Vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava
Viimsi külades
14. mail
n k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipeatuses
n k 12.00–13.00 Lubja külas Lubja 20 juures bussipeatuses
n k 13.30–14.30 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja
juures
28. mail
n k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
n k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
n k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil
29. mail
n k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
n k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
n k 13.30–15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures
4. juunil
n k 11.00–11.30 Miiduranna külas Euro Oili bensiinijaama
juures
n k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
n k 13.30–14.30 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses
5. juunil
n k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-peatuse
juures
n k 12.00–13.30 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
n k 14.00–14.30 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses
11. juuni
n k 11.00–11.30 Tammneeme külas Mehise bussipeatuses
n k 12.00–12.30 Tammneeme külas Haugi tee bussipeatuses
n k 13.00–14.00 Randvere külas külakeskuse juures
3. augustil
n Prangli saarel

Viimsi Teataja

Muudatused liikluskorralduses ja ühistranspordis
15. mail toimuvad seoses
Myfitness Viimsi Jooksuga
muudatused liikluskorralduses ja kella 9–16 on
häiritud ühistransporditeenuse osutamine mitmetel Viimsi teedel.

Liikluspiirangud on Viimsi
– Randvere teel, Rohuneeme
teel, Kalmistu teel ja nendega
ristuvatel väiksematel tänavatel. Tammneeme tee on kell
9–15 suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Muudatused ühistranspordis

- Liin 114 teenuse osutamine tavapärasel marsruudil. Viimsi keskusest kell 9.33, 11.03,
12.33, 14.03 ja 15.23 ning peatusest Rohuneeme kell 9.50,

11.20, 12.50, 14.20 ja 15.40 võib
esineda hilinemisi.
- Liinil V1 teenuse osutamine tavapärasel marsruudil.
Viimsi keskusest kell 11.39, 13.30
ja 14.48 ning peatusest Rohuneeme kell 11.56, 13.47 ja
15.05 võib esineda hilinemisi.
- Liinil V5 teenuse osutamine tavapärasel marsruudil.
Viimsi keskusest kell 10.53,
12.40, 14.08 ja 15.25 ning peatusest Leppneeme lasteaed kell
11.14, 13.01, 14.28 ja 15.45
võib esineda hilinemisi.
- Liin V2 Haabneeme – Leppneeme – Randvere Viimsi keskusest kell 9.00→8.55 ja peatusest Hansunõmme kell 9.28→
9.23. Viimsi keskusest kell 8.55,
10.30, 12.21 ja 13.49 väljuv
buss sõidab marsruudil Viimsi
keskus – Leppneeme lasteaed

– Leppneeme sadam/Leppneeme sadam – Leppneeme lasteaed – Tammneeme – Randvere
– Hansunõmme.
Peatusest Hansunõmme kell
9.33, 11.02, 12.52 ja 14.17 väljuv buss sõidab marsruudil Hansunõmme – Randvere – Tammneeme – Leppneeme lasteaed
– Leppneeme sadam/Leppneeme sadam – Leppneeme lasteaed – Viimsi keskus.
Eelnimetatud reisidel jäävad teenindamata peatused
Leppneeme, Lepalinnu, Mäe,
Luhaääre, Pällu, Väljaotsa,
Tammneeme, Tammneeme tee.
- Liinil V7 Viimsi keskusest
kell 14.20 väljuv buss sõidab
marsruudil Viimsi keskus – Leppneeme lasteaed – Leppneeme
sadam/Leppneeme sadam – Leppneeme lasteaed – Tammneeme

– Randvere – Hansunõmme –
Muuga – Äigrumäe – Mähe – Vehema – Viimsi vallamaja –
Viimsi keskus.
Nimetatud väljumisel jäävad teenindamata peatused
Leppneeme, Lepalinnu, Mäe,
Luhaääre, Pällu, Väljaotsa,
Tammneeme, Tammneeme tee.
Sündmuse info, rajaskeemid
ja liikluskorralduse info www.
myfitness.ee/viimsijooks/uldinfo.
Täiendav teave: Rein Kahro (MyFitness Viimsi Jooksu
projektijuht), e-posti vahendusel viimsijooks@myfitness.ee
ja telefonil 6611 788.
Vabandame ebamugavuste
pärast!

Viimsi vallavalitsus
MyFitness

Viimsi valla ehitusmäärus
Viimsi vallavolikogu
29.03.2016 määrusega nr
13 (jõustus 10.04.2016)
võeti vastu “Viimsi valla
ehitusmäärus“.
Ehitusmääruse eesmärk on määrata omavalitsuse sisene ülesannete jaotus ja menetluskord
ehitusvaldkonna korraldamisel,
samuti kirjeldada kohalikke olusid ning esitada nõudeid, arvestades valla territooriumil või
selle osal ehitamise eripärasid
ja head tava.
Määrus reguleerib Viimsi vallavalitsuse, valla ametite ja teiste isikute vahelisi suhteid ehitusprojektide koostamisel, loamenetlustes, ehitamisel ja ehitiste kasutamisel ning riikliku
järelevalve korraldamisel.
Oluliseks uuenduseks on
ehitus- ja kasutuslubade ning
projekteerimistingimuste andmise delegeerimine valla ehitusametile, mistõttu ei pea enam
läbima menetlust vallavalitsuse istungil. Sellega kiireneb oluliselt menetlemise protsess.

Taotluste esitamine

Ehitustegevust puudutavate taotluste esitamine ehitisregistri kaudu.
Ehitusseadustikust tulenevalt võttis riik ehitisregistris kasutusele elektroonilise menetluskeskkonna, mille kaudu saab
edastada taotlusi ning anda välja ehitus- ja kasutuslubasid ning
projekteerimistingimusi.
Tegemist on uue riikliku eteenusega, mis võimaldab elektroonselt menetleda ehitistega
seotud taotlusi, lube ja teatisi,
mis osapoolte kohanemisel uue
protsessiga viib menetlused kiiremaks ja on kasutajatele mugavam. Uus rakendus hakkas
tööle 4. aprillist. Edaspidi saab
esitada taotlused ja nende juurde kuuluvad dokumendid ehitisregistri kaudu digitaalselt.
Siinjuures peab juhtima projekteerijate tähelepanu, et projektmaterjalide koosseis on määratud juhendiga, mis on ehitisregistri kodulehel. Kuna registris on projektmaterjalide sisestamisel sisse seatud automaat-

kontroll, laseb register sisestada vaid juhendile vastavalt koostatud projekte.
Kuigi projekteerijad ei pea
reeglina esitama projekte enam
paberkandjal, jääb kohalikule
omavalitsusele õigus nõuda erijuhul lisaks ka paberkandjal materjale (nt suuremõõtmelised
joonised, mis haaravad suuremat piirkonda või arendusala,
mille menetlemine digitaalselt
esitatuna on tülikas või aeganõudev).

Kasutusload

Uuendatud on Viimsi valla veebilehel kasutusloa menetluses
nõutavate dokumentide nimekirja. Kasutusloa taotlemisel palume esitada taotlus koos kõikide dokumentidega ehitisregistri kaudu.
Viimsi vallas on kahjuks üsna sagedane, et kinnistute valdajad pöörduvad valla ehitusameti poole kasutusloa taotlusega, millele pole lisatud nõutud dokumente. Saades ametnikult teada, mida tuleb täien-

davalt esitada, kaovad nad mõnikord isegi mitmeks aastaks.
Seetõttu juhime taotlejate tähelepanu, et kui vajalikke dokumente ei esitata kohe või
ametniku poolt määratud tähtajal, tehakse kasutusloa andmisest keeldumine, mis toob
kaasa edaspidi uue menetluse
alustamise ja uue riigilõivu tasumise.
Iga uus asi nõuab harjumist.
Nii on ka uuenenud ehitisregistriga. Vahel esineb tõrkeid
süsteemis, vahel tehakse vigu
andmete sisestamisel. Ehitisregistri koduleheküljel (www.
ehr.ee) on toodud infotelefoni
numbrid, kuhu helistades juhendatakse, kuidas toimida andmete sisestamisel tekkivate tõrgete korral.
Valla ehitusameti töötajad
on samuti valmis andma nõu
ja abistama andmete sisestamisel. Esialgu võtame ehitusametis vajadusel vastu ka paberkandjal materjale.

Jüri Kurba

Ehitusameti juhataja

Hajaasustuse programm 2016 on avatud
Alates 1. aprillist algas üle riigi hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Viimsi vallas kuuluvad hajaasustusega piirkondade hulka Naissaar ja Prangli. Taotlus koos kohustuslike
lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2016.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt
selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti
kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud
rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et teie taotlus vastaks kehtestatud
nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.
Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt.

Igor Ligema
Merendusspetsialist
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775 aastat Viimsit
tusest siinmail annavad tunnistust mõned arheoloogilised juhuleiud.

Tänavu möödub esimesest kirjapandud teatest
asustuse kohta Viimsi
poolsaarel 775 aastat.
Taani preestrid koostasid aastatel 1219–1220 nimistu, kuhu
kandsid Põhja-Eesti külade suurused adramaades ning nende
valdajate nimed. Nimistut korrastati 1241. aastal ning see sisaldab teiste hulgas seitsmeadramaalist Uianra (loe Vianra)
küla.
Kuid Viimsi kandi inimasustus on palju vanem. Selle
tõestuseks tulevad kirjalikele
allikatele appi arheoloogilised
leiud. Paraku on nii, et mida
rohkem ajas tagasi läheme, seda vähem leiame teavet ning
seegi on enamasti lünklik. Seepärast on nii mitmedki ajaloolaste väited tänapäevani vaid
oletused.

Viimsi poolsaare sünd

Veel 15 000 aastat tagasi laius
Eesti kohal jääväli. Enam kui
kilomeetri paksune mandrijää
kattis praeguse Norra, Rootsi,
Soome ja Taani, täitis kogu Läänemere ning ulatus lõuna pool
kuni Valgeveneni. Selle tohutu jäämassiivi äär liikus nagu
hiiglasuur buldooser, kujundades niiviisi tänapäevast pinnamoodi. Liikuv jää tõi põhja
poolt kaasa suuremaid ja väiksemaid rändrahne ning kive.
Ligikaudu 14 000 aastat tagasi
läks siinne kliima soojemaks
ning jääkilp hakkas tasapisi sulama. Selle tõttu tekkinud veemass kogunes algul madalamatele aladele ja hiljem kujunes jääserva taha praeguse Läänemere kohale Balti jääpaisjärv. Selle järve veetase oli nüüdsest merepinnast palju kõrgem.
Eesti ala vabanes igijääst lõplikult umbes 12 500 aastat tagasi. Ligikaudu 11 600 aastat tagasi murdis vesi tänapäevase
Rootsi keskosas Billingeni mä-

Muinasaja lõpusajandid

rõhutavate esemetena.
Veelgi hilisema aja inimtegevusest annavad tunnistust lohukivid. Tänapäevaste vahenditega ei ole paraku võimalik
kividesse lohkude tegemise aega määrata, kuid arvatakse, et
need on uuristatud I aastatuhandel eKr. Üks selline kivi
asub Äigrumäe külas ja teine
Viimsi poolsaare naabruses Aegna saarel. Lohkude algne tähendus võis olla seotud esivanemate kultuse ja viljakusemaagiaga.

Selle aja Eesti rannikuala asustuse kohta on erinevaid arvamusi. Ühed uurijad arvavad, et
mererand ja saared olid asustatud püsivalt ning kohalike elanike peamiseks elatusallikaks
oli kalapüük ja hülgeküttimine. Teised on jõudnud seisukohale, et rannapiirkonnas püsielanikke ei olnud ning siin elasid kaugemate sisemaa külade
elanikud vaid periooditi, st ainult kalapüügihooajal (kevadeti ja sügiseti) ning ajutisteks
peatuspaikadeks kasutati kergehitisi. Kolmandad väidavad, et
kalda läheduses oli üldse ohtlik elada, sest nii oldi kurjade
kavatsustega võõrastele meresõitjatele oma majapidamistega kerge saak. Taani hindamisraamatus mereranna läheduses
paiknevate külade kohta andmed peaaegu puuduvad.
Võib ainult oletada, et 13.
sajandi algul olid Viimsi poolsaare rannikuala ja lähisaared
võrdlemisi inimtühjad. Siin võis
olla vaid üksikuid kaluriperesid ja ajutisi kalastuspaiku ning
püsiasustus oli jätkuvalt ainult
poolsaare keskosas.

Asustus I aastatuhandel

Keskaja algusaastad

Viimsi II kalme 1990. aasta suvel, kui teostati arheoloogilisi töid. Kalme müürid on näha tänapäevalgi.
Foto TLÜ Ajaloo Instituut

“

Veelgi hilisema aja inimtegevusest
annavad tunnistust lohukivid.
gede kohal jääpaisjärve ja Atlandi ookeani vahelt läbi ning
veetase hakkas kiiresti langema. Kõrgemates kohtades kerkisid veest saared. Üks saar oli
Toompea kohal ja teine Viimsi
poolsaare keskosas Lubjamäel.
Pärast veetaseme kiiret alanemist jäi see siiski praegusest
kõrgemaks. Järgnevatel aastatuhandetel veetase kõikus allaja siis jälle ülespoole, kuid keskmise taseme aeglane langemine siiski jätkus ning umbkaudu
8000 aastat tagasi sai saarest
esmakordselt Viimsi poolsaar
oma esialgsel kujul.

Esimesed asukad

Võib-olla olid esimesed Eesti
alale jõudnud inimesed kütid,
kes suviti kuumuse ja sääskede
eest sulavate jääliustike juurde

pagevaid põhjapõdrakarju jälitasid? Seni on vanimad jäljed
inimtegevusest leitud Pärnumaal
iidses Pulli asulakohas ning neid
hinnatakse umbes 11 000 aasta
vanuseks.
Esimesed leiud inimasustusest Viimsi poolsaarel jäävad
tunduvalt hilisemasse aega. Pärnamäe küla lõunaosas asunud
kruusakarjääri rajamisel hävitati aastakümneid tagasi ligikaudu 4000 aasta vanune asulakoht. Õnneks on sealt olemas
mõned savinõukillud, mille vanust on võimalik määrata. Samast perioodist on pärit Miiduranna külast Pihlaka talu põllult 1954. aastal leitud kivikirve katke, millel silmast alates
puudub kannaosa. Lisaks sellele on juhuleidudena olemas
Tammneeme ja Randvere küladest ning Muugalt leitud neli
paadikujulist sisseuuristatud varreauguga kivikirvest, kuid need
on pärit hilisemast ajast ehk
umbes 3000 aasta vanused. Kirved võisid olla kasutusel nii
tööriistadena kui ka relvadena
või isegi identiteeti ja staatust

Poolsaare keskosas asuvast Pärnamäe külast avastatud kivikalmed ning asulakoht pärinevad
aastatest 1…500 pKr. Arheoloogid on sealt leidnud mitmesuguseid esemeid: rauast karjasekeppnõela tükke, põletamata, nõrgalt põletatud ja tugevasti põletatud inimluid, savinõukilde, põlenud kive, šlakitükke, rauast noa, rauast habemenoa, rauast odaotsa, rauast vikati tükke ning pronksehteid.
Tänaseks on kalmed kahjuks
lõhutud. Järgnevast inimasus-

Henriku Liivimaa kroonika järgi jõudis Taani kuninga Valdemar II laevastik 1219. aasta kevadel Tallinna lahele. Peagi seadis taanlaste sõjavägi end sisse
tollal veel Lindaniseks nimetatud Toompeal. Eestlaste poolt
oli sealne linnus äsja võitluseta
maha jäetud. Henriku sõnade
kohaselt lammutasid taanlased
vana linnuse ja hakkasid ehitama uut. Siiski ei jäänud toimumata sõjalised kokkupõrked
vallutajate ja eestlaste vahel,
milles viimased said paraku lüüa.

Veel samal aastal ristisid Taani preestrid Tallinna läheduses
asuvate külade elanikud. Ühtlasi koostasid nad nimistu, kuhu kandsid külade suurused adramaades ning valdajate nimed.
Aastatel 1239–1260 oli Tallinnas piiskopiks mees nimega Thorkill ning arvatakse, et
tema poolt või tema korraldusel varasemad ülestähendused
1241. aastal korrastati ja nende
põhjal koostati Taani hindamisraamatu (Liber Census Daniae)
Suur Eestimaa nimistu. See kujutab endast valdustiitlite ja adramaade loendit siinse Taani
maaomandi ulatuses ning oli arvatavasti mõeldud kirikukümnise arvestamiseks läänistatud
maadelt. Selle üriku kahekümne seitsmel ladinakeelsel leheküljel märgitud külade hulgas
on Viimsi poolsaare küladest ainsana nimetatud seitsme adramaaga Uianra (Vianra, ka Uianre,
Vianre või Viama).

“

Võib-olla asus
Uianra kas Lubja
või Pärnamäe
külade alal.
Kust võiksid arheoloogid
otsida selle küla kunagist asukohta? Taani hindamisraamatust see ei selgu. Varem on arvatud, et võib-olla asus Uianra
kas Lubja või Pärnamäe külade alal. 1991. aastal paigaldati
I aastatuhandest pärit muinaskalmete lähikonda Viimsi esmamainimise 750. aastapäeva
tähistav mälestuskivi, sest kusagile mujale seda panna ei teatud. Viimastel aastatel on siiski hakatud oletama, et pigem
asus muinasaegne küla hilisema Viimsi mõisa härrastemaja
lähiümbruses. Igatahes mõningatele arhiivandmetele tuginedes on seda alust arvata.

Jaan Tagaväli

Eesti Genealoogia Selts
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Lapsed tantsisid päeva säravaks
28. aprillil toimus Viimsi
staadionil MLA Viimsi
Lasteaedade tantsupäev.
Igal lasteaiamajal oli ülesanne
tutvustada üht riiki. Nii tegid
väikesed tantsijad ringi otsekui
ümber maakera, tantsides näiteks Hiina, USA, Soome, India, Nigeeria, Itaalia, Venemaa
jt maade muusika järgi ning
kandes igale maale iseloomulikke rõivaesemeid, sümboleid
või värve. Lõpuloona esitasid
lapsed ühiselt aga Eestile omase kaerajaani. Aitäh kõigile
õpetajatele, kes tantsud selgeks õpetasid!

Viimsi Teataja

Tuulisesse kevadilma tõid nigeeriapäraste helide saatel eksootikat Astri maja lapsed. Fotod Liis Rebane

Väikesed “hiinlased“ Randvere lasteaiast.

Laanelinnu maja lapsed esitasid tantsu Itaalia muusika saatel.

Harjumaa Laululaps 2016 tulemused
Lauluvõistluse Harjumaa
Laululaps 2016 võitjad
selgusid Viimsi huvikeskuses 22. ja 23. aprillil.

3–4-aastased

Tüdrukud: I Hiie Paulus (õp
Ita-Riina Pedanik, Viimsi vald);
II Marta Romina Niinepuu (õp
Kätlin Truus, Rae vald); III Paulina Kaskpeit (õp Ita-Riina Pedanik, Viimsi vald).
Poisid: I Hindrek Vellamäe
(õp Katrin Läll, Harku vald),
II Karl Markus Muru (õp Sirje
Põllu, Jõelähtme vald).
Eripreemiad: Gethe Merilin
Kutberg – toreda rütmika esituse preemia (õp Lilian Kapp, Rae
vald); Darja Tšõbulskaja – südamliku esituse preemia (õp
Astra Põder, Saue vald); Heleriin Roosimäe – vahva esituse
preemia õp Linda Kardna, Saue);
Laura Karro – särtsaka esituse
preemia (õp Birgit Värno, Harku vald).

5–6-aastased

Tüdrukud: I Minna Marie Truus
(õp Kätlin Truus, Anija vald);
II Ronja Kokk (õp Aili Brett,
Saku vald); III Berit Ental (õp
Ita-Riina Pedanik ja Mari-Liis
Rahumets, Viimsi vald).
Poisid: I Aleksander Sild
(õp Kerli Sild, Kose vald); II
Joonas Conchev (õp Kätlin Truus,

3–4-aastaste tüdrukute hulgas
laulis end esikohale Hiie Paulus.
Fotod Kasper Sebastian Silla

8–10-aastate poiste hulgast
läheb Laulukarusellile Marten
Thomas Tõniste Viimsist.

Rae vald); III Marken Vesik (õp
Laura Vaikma, Rae vald).
Eripreemiad: Rebecca Rammul – lavalise liikumise ja kostüümi preemia (õp Kadi Sooväli, Rae vald); Sandra Lee Ottmann – särava esituse preemia
(õp Anne Adams, Saue vald);
Janelle Nugis – krapsaka esituse preemia (õp Linda Kardna,
Saue vald).

Poisid: I Raimond Veiper (õp
Sirje Põllu, Jõelähtme vald);
II Marten Thomas Tõniste (õp
Mari-Liis Rahumets, Viimsi
vald); III Otto Magnus Tihhonov (õp Pille Pedak, Rae vald).
Eripreemiad: Mirjam Olesk
– laulu jutustamise preemia (õp
Sirje Kullus, Kiili vald); Liisa
Arakas – laia hääleulatuse preemia (õp Anne Adams, Saue vald).

			
7–9-aastased

Tüdrukud: I Airen Ernits (õp Hille Savi, Jõelähtme vald); II Helena Jakobi (õp Allan Jakobi,
Harku vald); III Johanna Vassiljev (õp Alexandra Guseva,
Viimsi vald).		

10–12-aastased

Tüdrukud: I Liisi Leemets (õp
Christin-Elisabeth Ots-Erm, Harku vald); II Thalia Põldma (õp
Kati Ott, Viimsi vald); III Darja Vorobjova (õp Heli Karu,
Jõelähtme vald).

Poisid: I Kaur Kajar Kalmer (õp Külli Oviir, Rae vald);
II Allen Larin (õp Taavi Esko,
Kuusalu vald; III Trevor Tarto
(õp Anne Adams, Saku vald).
Eripreemiad: Maribel Arge
– hea esinemise ja artistlikkuse
preemia (õp Kati Ott, Viimsi
vald); Carmen Kaalo – julge ja
vaba esituse preemia (õp Heli
Karu, Anija vald); Erik Võrklaev – kõlava hääle ja toreda
lauluvaliku preemia (õp Elviira Alamaa, Saue linn); Polina
Osnatš – estraadistaari preemia
(õp Polina Osnatš, Paldiski linn);
Martin Ainsalu – tuleviku klassikatäht, õp Mai Ainsalu, Harku vald); Reelika Piht – võluva
ja värske esituse preemia (õp
Ita-Riina Pedanik ja Mari-Liis
Rahumets,Viimsi vald); Paulina Andrejeva – publiku kaasamise preemia (õp Margarita
Raun, Keila vald).

13–15-aastased

Tüdrukud: I Berta Pajo (õp Heli
Karu, Jõelähtme vald); II Birgit Tomson (õp Margus Minn,
Paldiski linn); III Käti Haljasoks (õp Kadi Härma, Keila).
Poisid: I Märten Männiste
(õp Kaupo Männiste, Saku vald);
II Mikk Lainevool (õp Külli
Oviir, Rae vald); III Carl Marcus
Sepp (õp Aive Skuin, Jõelähtme vald).

Eripreemiad: Grettel Eerik
– tuleviku klassikatäht (õp Külli Kiivet, Saue vald); Markus
Lehtsalu – rokkstaari preemia
(õp Eve Pärnsalu, Saue linn);
Jass Johannes Leis – muheda
bändimehe preemia (õp Külli
Oviir, Rae vald); Liis Õunpuu
– veenva esituse preemia (õp Heli Karu Anija vald); Lisandra
Leetmaa – ilusa hääletämbri
preemia (õp Marju Metssalu,
Harku vald).

16–18-aastased

Tüdrukud: I Liina Ariadne Pedanik (õp Ita-Riina Pedanik,
Viimsi vald); II Reelika Sommer (õp Aive Skuin, Jõelähtme
vald); III Anneliis Kasterpalu (õp
Inga Nurme, Saku vald).
Poisid: I Jüri Martšenko (õp
Reet Kanger, Aegviidu vald);

II Andreas Hein (õp Heli Sepp,
Kose vald); III Hardi Hinn (õp
Külli-Katri Esken, Kuusalu
vald).
Eripreemiad: Elis Loos – hea
vokaaltehnika preemia (õp Heli Karu, Raasiku vald); Saara
Kaldma – mõtte edasiandmise
preemia (õp Heli Karu, Saue
vald); Kelli Latik – multiinstrumentalisti preemia (õp Külli-Katri Esken, Kuusalu vald); Kristi
Kajasalu – veenva esituse ja
artistlikkuse preemia (õp Külli
Oviir, Rae vald); Meriliis Saar
– andeka ja mitmekülgse noore muusiku preemia (õp Külli
Oviir, Rae vald).
Züriisse kuulusid lauljad
Hanna- Liina Võsa, Kelli Uustani, Alar Haak ning ETV produtsent Kadi Katariina Priske.

Viimsi huvikeskus

Laulukarusell 2016 osalejad Harjumaalt
3–7-aastaste vanuserühm
n Aleksander Sild (õp Kerli Sild, Kose vald)
n Minna Marie Truus (õp Kätlin Truus, Anija vald)
n Ronja Kokk (õp Aili Brett, Saku vald)
8–10-aastaste vanuserühm
n Raimond Veiper (õp Sirje Põllu, Jõelähtme vald)
n Marten Thomas Tõniste (õp Mari-Liis Rahumets, Viimsi vald)
n Airen Ernits (õp Hille Savi, Jõelähtme vald)
11–13-aastaste vanuserühm
n Liisi Leemets (õp Christin-Elisabeth Ots-Erm, Harku vald)
n Thalia Põldma (õp Kati Ott, Viimsi vald)
n Kaur Kajar Kalmer (õp Külli Oviir, Rae vald)
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Maitse üle ei vaielda –
igaühele midagi

Iiri näitekirjanik George
Bernard Shaw on öelnud,
et pole siiramat armastust kui armastus toidu
vastu. Lisaks on kõigile
teada tõsiasi, et maitse
üle ei vaielda – nii palju
kui on inimesi, on ka
erinevaid maitseid.

Uued filmid
Nädalavahetus toob kinolinale kolm uut teost.
hosomakisid, uramakisid, temakisid ja muid sushiliike. Esmaspäevast neljapäevani saab
kogu valikut nautida ka 20%
soodsamalt.

BabyBack Ribs & BBQ

Viimsilaste maitsemeeli paitavad Viimsi Keskuse eriilmelised toidukohad, mille menüüdest leiab suure valiku hõrgutisi. Viimsi Keskuse II korrusel
asuvad restoranid Sushi Silk,
BabyBack Ribs & BBQ, CHI
ning kõhu saab täis ka bowlingu- ja piljardisaalis Kuulsaal.

Sushi Silk

Silk sushibaarid ühendavad endas lounge-atmosfääri euroopaliku elegantsi ning Jaapani,
Hiina, Vietnami, Korea, Tai ja
teiste Vaikse ookeani maade
toidutraditsioonid. Sealne filosoofia peegeldub alati värskete ja tervislike komponentide
kõrges kvaliteedis, klassikaliste retseptide ühendamises eredate kulinaarsete originaallahenduslike autoriretseptidega,
uute ideede pidevas otsimises
ning laitmatus teeninduses.
Tõeliselt rikkalik menüü pakub gurmeehuvilistele lõputult

VIIMSI KINO

Maitsev toit Viimsi Keskuse teiselt korruselt! Fotol roog restoranist
CHI. Foto Kertin Vasser

avastamisrõõmu. Kas valida
eelroaks krõbedad tempura hiidkrevetid, kammkarbi tataki või

hoopis koreapärane kimchi supp
tofu ja munaga? Sushisõpru
rõõmustab lai valik nigirisid,

Ameerika toite pakkuv toidukoht on võitnud nii suurte kui
ka väikeste külastajate südamed, kellele meeldivad ahvatlevad toiduvalikud, hubane atmosfäär ning lastele rõõmu
pakkuv mängutuba. Restorani
hittroogadeks on muidugi ameerikalikud barbeque-road, aga
valida saab lisaks maitsvate
suppide, salatite, pitsade, burgerite ja grillroogade vahel. Valikus leidub ka rohkelt vitamiinirikkaid smuutisid.
Kevade puhul on BabyBacki menüü saanud täiendust
uute hõrgutistega, mille hulgas
näiteks täisterapasta kanafilee
soolaka feta juustu, mahlaste
kirsstomatite, päikesekuivatatud tomatite ning peotäie värske rukolaga; tummine ja kreemjas krevetipüreesupp; maitseküllane ning kevadiselt värske
salat hõrgu kanafileega ning
krõmpsuva lillkapsa ja juustuga üleküpsetatud valge kala siidjas krevetikastmes.

Esimene kannab nime “Loominguline kontroll”. Lähituleviku New Yorgis aset leidev lugu jutustab turundustegelinskist, kes saab ülesandeks teha kampaania imelistele 3D
prillidele, mille abil on võimalik luua eriti realistlik hologramm. Üsna pea tekib vennikesel kaval mõte kasutada va
okulaare oma sõbra ahvatlevast pruudist endale virtuaalse
kaaslase loomiseks. Mõte on küll hea, reaalsus aga nagu
tehnika puhul ikka tsipa teistsugune.
Kui Georges Méliès aastal 1896 aastal sõna otseses
mõttes väntas filmi pealkirjaga “Le Manoir du Diable”,
oli sündinud žanr, mis tekitab kõhedust kõhuõõnes siiani.
Hirm, õõv ja ehmatus köidavad vaatajaid tänase päevani ja
ühte eelpoolnimetatud emotsioone sisaldavat teost saavad
huvilised kaeda ka nädalavahetusest alates – “Enne kui ärkan”. See jutustab abielupaarist, kes otsustavad adopteerida poisslapse. Igati toredal poisul on aga üks veider hirm
– nimelt ei julge ta kohe kuidagi magama jääda.
Neile aga, kes kergemat meelelahutust soovivad nautida, on pakkuda komejant “Neetud Naabrid 2”. Esimene
osa oli kaks aastat tagasi üheks esimeseks filmiks, millega
kino alustas ning kuna originaal korjas ka kassat kenasti,
oligi aeg järg välja tuua. Perekond Radneritele on kohekohe tulemas perelisa ning nii otsustabki paar maja maha
müüa ning kolida lapsi kasvatama vaiksemasse äärelinna. Kena plaan aga muutub tõeliseks õudusunenäoks, kui
naabrusesse kolib eriti möllulembeliste tütarlaste korporatsioon. Ning võitlus algab otsast peale.

CHI

Idamaise restorani CHI menüü
koosneb klassikalisest India, Hiina ja Tai köögist inspireeritud
taime,- kala- ja lihatoitudest,
mis valmistatakse kohapeal värskest toorainest. CHI köögipoolel toimetavad kogenud Aasiast pärit kokad.
Menüü võtab taas silme eest
kirjuks. Otsustamisel on abiks
varasemate klientide eelistuste põhjal koostatud restorani
kümne parima nimekiri. Siit
võib leida näiteks kevadrullid,
Tom Yam Koong vürtsika krevetisupi, magushapu kana ja
krõbedad baklažaanid ChengDu kastmes.

Kuulsaal ja MUUUV

Mõnusaid snäkke saab nautida
ka Kuulsaalis, kus samal ajal
põnevat bowlingulahingut pidada või oma oskused piljardimängus proovile panna. Kuulsaali köögis valmivad näiteks
teriyaki kanavardad salati ja
krõbekartuliga, bruschettad tomatisalsa ja kitsejuustuga, kitsejuustusalat mee- ja mündiglasuuriga ning kreemine lõhepasta. Bowlingumängu ajal
võib nautida ka mitmesuguseid snäkke – küüslauguleibasid, praetud pelmeene või sibularõngaid dipikastmega. Saab
süüa ja sõprade või perega lõbusalt aega veeta – pere noorimad liikmed saavad joosta ja
hüpata MUUUV Viimsi seiklusmaal.
Viimsi Keskuse toidukohad
on avatud kell 11–22. Vt ka
www.viimsikeskus.

Hebe Paas

“Polaarpoiss“ – peaosades Jaanika Arum ja Roland Laos.

Mai alguses jõuab ekraanile neli uustulnukat, esimesena kodumaine linateos “Polaarpoiss”. Anu Auna debüütmängufilm jutustab noorukist, kelle tulevikuplaanid satuvad tõeliselt ohtu, kui sell armub bipolaarsesse Hannasse
ja sooritab teo, mis võib viia ta aastateks trellide taha. Ainus võimalus pääseda on teeselda haigust, mida ta hästi
tunneb – bipolaarsust. Peaosades Roland Laos ja Jaanika
Arum.
Aastal 2003 asutasid kolm Helsingi ülikooli tudengit
firma, mis hakkas tootma mobiilimänge. Paar aastat hiljem
muutsid nad firma nime Rovioks ja 2009 nägi ilmavalgust
mäng, kus linnud ja põrsad omavahel rammu katsusid. Nii
sündis Angry Birds ning edasine on juba ajalugu. Nüüd
on vaenlased lõpuks ka kinolinal ja pere pisematele peaks
lustimist jätkuma kuhjaga. Ja räägivad nad loomulikult
eesti keeles!
Actionisõpradele on pakkuda pinev põnevik “Bastille’i
päev”, kus Idris Elba kehastatav agent lööb kampa pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava pisivargaga.
Kui kellelgi tekib küsimus, mis ajast seadusesilmad ja
pikanäpumehed koostööd teevad, siis vastus on lihtne –
nagu arvata võib, on koletu teo taga märksa mustema südametunnistusega tegelinskid kui üks tühine taskuvaras.
Nagu filmi nimest võib järeldada, toimub põneviku tegevus Pariisis. Teises peaosas mängib “Troonide mängu”
fännidele tuttav Richard Madden.
Lõpetuseks krimiklassiku John le Carré samanimelisel romaanil põhinev põnevik “Meie moodi reetur”. Ewan
McGregor ja Naomie Harris kehastavad paarikest, kes
sõbruneb puhkusel olles vene rikkuriga. Viimane palub
neilt pealtnäha väikest teenet, mis aga üsna pea muutub
peategelaste jaoks tõeliseks õudusunenäoks, kuhu segatud
hämarad ärimehed, räpased poliitikud ja manipuleerivad
valitsusagentuurid.

Viimsi Kino
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Rahvusmeeskoor, Kadri
Voorand ja bigbänd Norrast
tähistavad Viimsi sünnipäeva
Maikuu esimesel nädalal
täidab Viimsi JazzPopFest
poolsaare muusikaga.
Seitsmes džäss- ja popmuusikafestival toob
kokku vokaalgrupid üle
Eesti ning oma ala profid
siit ja kaugemalt.
6. mail kuuleb Põhjamaade
džässi esindajana Ski Bigbändi
Norrast ja 7. mail esitab Eesti
Rahvusmeeskoor Olav Ehala
laule Kadri Voorandi fantaasiarikkas seades. Festival on üks
osa Viimsi esmamainimise 775.
aastapäevale ja valla 97. asutamisaastale pühendatud üritustest.
JazzPopFesti kunstilise juhi Aarne Saluveeri sõnul on nii
reede- kui ka laupäevaõhtused
kontserdid tõelised muusikasündmused. “6. mail tuleb kevadise kuuma groove’iga kuulajaid üles kütma kõrgetasemelise
Põhjamaade džässi särav esindaja Norrast – Ski Bigbänd
koos kahe suurepärase laulja –
taanlase Majken Christianseni
ja meie oma tipptegija Kadri
Voorandiga. 7. mail kõlavad
Mikk Üleoja juhatusel ja Eesti Rahvusmeeskoori esituses
Olav Ehala legendaarsed laulud Kadri Voorandi fantaasiarikkas seades,” ütles Saluveer.
Piletid Viimsi Kooli kontserdisaalis kell 19 algavatele

Kadri Voorand annab festivalil kaks kontserti – koos Eesti Rahvusmeeskooriga ning Ski Bigbändiga Norrast. Foto Stina Kase

kontsertidele on müügil Piletilevis ja kohapeal. Mõlemal
õhtul jätkub programm Viimsi
Black Rose Pubis, kus 6. mail
astub üles Kristel Aaslaid koos
bändiga ja 7. mail kuuleb taas
Ski Bigbändi, kelle ees soleerib taanlanna Majken Christiansen. Hilisõhtused üritused
on tasuta.
2.–5. maini on igal õhtul
kell 17.30–18.30 Viimsi Keskuses tasuta festivaliprogramm,
kus astuvad üles noored muusikud Viimsi Muusikakoolist,
Viimsi Koolist, Viimsi Huvikeskusest ja Viimsi Muusikaliteatri trupist. 6. ja 7. mai päeval jätkub programm Viimsi
Koolis parimate pop/jazz koo-

ride ja ansamblite etteastetega.
2010. aastal alguse saanud
Viimsi JazzPopFest on ainus
omalaadne festival Eestis, mis
toob kokku džäss- ja popmuusikat laulvad koorid ja vokaalansamblid. Festivali toetajad ja
koostööpartnerid on Eesti Kultuurkapital, Viimsi Keskus, Viimsi Keevitus, Jardin Lilled, Apollo, Black Rose Pub, Viimsi Kool,
Otsa kool, Viimsi Muusikakool, huvikeskus ja harrastusteater. Festivali kunstiline juht
on Aarne Saluveer, korraldab
Viimsi vallavalitsus.
Lisateave ja ürituste kava
www.viimsijazzpopfest.ee.

Kristel Pedak

Festivali projektijuht
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Emadepäev läbi aegade

Kümme käsku emadepäevaks*

Emadepäeva on hakatud
tähistama 20. sajandil.
Päeva sõnumiks on, et
lapsed ja abikaasad tänavad emasid ja vanaemasid laste kasvatamise eest.
Esimest korda korraldas oma
ema auks Udernas 1922. aasta
suvel piduliku emadepäeva Helmi Mäelo, Eesti tuntumaid karskustegelasi.
1928. aastast hakati emadepäeva tähistama hoopis maikuu
teisel pühapäeval, nagu see on
tavaks ka Ameerikas, kust kogu tähtpäev alguse sai. 1935. aastast juhtis emadepäeva tähistamist juba Riiklik Propagandatalitus ning Rahvakultuuri ja
Rahvahariduse Nõukogu. Aktused ja üritused muutusid ametlikuks ja väga pidulikuks. Näiteks 1938. aastal võttis Eesti
Vabariigi president emadepäeval Kadrioru lossis vastu lasterikkaid emasid. Alles 1936.
aastal hakati propageerima emadele kingituste tegemist, sh
metsalillede kinkimist, neile laulmist, spetsiaalsete karskusseltsi poolt kujundatud ja valmistatud emamärkide ostmist. Nõukogude ajal emadepäeva riiklikult ei tähistatud, aga paljudes
peredes viidi maikuu teisel pühapäeval emale lilli ja täiskas-

Palju õnne, armas ema! Emadepäeva tähistame mai teisel
pühapäeval. Foto Fotolia

7. mail kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses

Emadepäeva
kontsert
Teile esinevad
huvikeskuse laulu- ja
tantsulapsed
Sissepääs tasuta!

vanud lapsed sõitsid vanemaid
vaatama. 1920. aastate lõpu soovitus – kinkida emadele metsalilli – muutiski püha erinevaks
neist tähtpäevadest, millal kingiti kalleid kultuurlilli.
1988. aastal tähistati Eestis
emadepäeva avalikult taas mai
teisel pühapäeval. Sellest alates on see uuesti aina rohkem
riiklik ja koolipüha.

- Võta emalt emadepäeval
kõik töö, et tal oleks kord ka
puhkepäev!
- Pane ta lauale lilli!
- Saada emale, kui sa oled
kaugel, tervitus tõenduseks, et
sa mõtled temale!
- Mine surnuaiale, kui su
ema juba sääl puhkab, ja ehi ta
haud lilledega!
- Kuula hoolega, kas naabruses pole üht ema, kes on hädas ja puuduses, ja aita teda!
- Kui sa tunned mõnd ema,
kes on haigemajas või vanadekodus, otsi ta üles ja valmista
talle rõõmu!
- Kõnele ka oma sõbrale,
kuidas tal oleks kõige parem
oma ema rõõmustada!
- Ole teiste emade vastu viisakas ja abipakkuv – nagu oleks
ta sinu ema!
- Püüa nüüd, ja eriti emadepäeval, levitada seda kaunist
mõtet!
- Austa ikka oma ema ja kõiki emasid, nagu oleks alati emadepäev, ja hoolitse, et ka teised
seda teeksid – siis saab emadepäev õnnistuseks rahvale!
*Avaldatud ajakirjas
Eesti Naine 1934. aastal.

Nurme tee 3, Pringi küla
Elamulik tuur “Avasta Soome
lahe kadunud maailm!” – näitusel “Piirideta meri” saab külastaja valida endale rolli (kalur, kaupleja või salapiiritusevedaja) ning vastavalt rollile koostada endale (reisi)kaart. Merereisiks pakitakse kohver vajalike asjadega, tõmmatakse selga päästevest, valitakse sobilik
meresõiduk ning navigeerimine Soome lahel võib alata. Lõpppeatuseks on Malusi saare kõrts,
kus kõrtsmik võtab seiklejaid
lahkelt vastu ning pakub kehakinnituseks head ja paremat.

n Maksim

Rohuneeme tee 29, Haabneeme
Toimuvad linnuretked randa,
mida juhendab ornitoloog ja mitmete linnuraamatute autor Tarvo Valker, kellele 2008. aastal
anti Eestimaa Looduse Fondi
noore looduskaitsja auhind.
Retked algavad looduskeskusest kell 19.30, 20.30 ja 21.30.
Linnufilm “Inimene ja hahk”/
“Man and Eider” (Island 2007;
48 min), mis vaatleb Põhjala
linnu haha ja inimese suhteid,
linastub looduskeskuse saalis
kell 18.30, 19.30 ja 20.30.

Eesti Sõjamuuseum
– kindral Laidoneri
Muuseum

Viimsi vabaõhumuuseum

Rohuneeme tee 51, Pringi
Tule maali merd ja puhka närve randlaste spaas. Hinga sisse
värsket mereõhku ja painuta end
joogaharjutuste saatel. Külasta-

jad saavad osa vaimuka merelise sõnavara loomisest. Muuseumi peremees ja perenaine
tutvustavad randlaste kultuuri
ja maitseid. Maalilisel mererannal asuvas 150 aasta vanuses rannatalude kompleksis on

PLMF

Tere tulemast!

RMK Viimsi looduskeskus

Rannarahva muuseum

Pirjo Levandi on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning laulnud ooperisolistina Rahvusooperis Estonia. Hetkel tegutseb ta vabakutselise laulja ja näitlejana.
Kaido Kodumäe on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli orkestrijuhtimise eriala ja töötas mitmeid aastaid
Politseiorkestri dirigendina. Kitarri on ta mänginud Politseiorkestri Bigbändis ja svingansamblis ning koos mitmete teiste muusikutega.
“Hingemuusika” kontserdisari, mille raames on PLMF
esitlenud suurel hulgal Eesti tippsoliste, toimub Eestimaa
erinevates paikades alates 2004. aastast. PLMF loodi 2003.
aastal heategevusliku missiooniga toetada igakülgselt andekaid muusikuid nende professionaalsete oskuste edasiarendamisel. Interpreetidele esinemisvõimaluste pakkumiseks
korraldab fond kontserte nii Eestis kui ka välismaal. Fond
on ellu kutsunud 5 festivali, millest tähtsaim on Tallinna
Kammermuusika Festival, kus sel aastal toimuvad kontserdid 1.–5. juunini vanalinna päevade raames. Loodud on 2
suvekooli Eivere Klaverifestivali (5.–7.08.2016) ja Rapla
Kirikumuusika Festivali (1.-15.07.2016) juurde. PLMFi
kontsertide ja festivalide kohta leiab muusikahuviline infot
veebiaadressilt www.plmf.ee.
Kontsert on tasuta!
Tervitame koos kevadet ja kohtume Viimsi mõisas!

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

võimalik osa saada külaelanike
igapäevastest tegemistest, talutöödest, merelkäigust, puhkehetkedest ja külapidustustest, turupäevadest ja pühadekommetest.

Muuseumiöö toimub laupäeval,
14. mail ja Eesti muuseumid
on merekultuuriaastast inspireerituna sündmuse teemaks valinud “Öös on laineid”.
Muuseumiööl avavad muuseumid uksed kell 18–23. Sel
ajal võtab tuurid üles Rannarahva muuseumi retrobuss, mis
sõidab kõikide Viimsi muuseumide vahel. Buss ei pea kinni
ajagraafikust, vaid sõidab pidevalt, aga loominguliselt. Ka tee
ääres hääletajad võetakse peale.

10. mail kell 16 esitleb Pille Lille Muusikute
Fond (PLMF) kaunis Viimsi mõisa saalis kontserti
sarjas “Hingemuusika”, kus esineb armastatud
laulja Pirjo Levandi, keda saadab kitarril Kaido
Kodumäe. Kontserdil kõlavad bossa novad ja
džässi standardid.

Viimsi Teataja

14. mail lainetab Muuseumiöö
Viimsi muuseumides
Kord aastas, laupäevasel
maiõhtul avavad muuseumid oma uksed tavapärasest hilisemal ajal
ja tasuta, et tähistada
üleeuroopalist muuseumiööd.

“Hingemuusika”
sarja kontsert
Viimsi mõisas

Mõisa tee 1, Viimsi
Kell 18 on külas Aadu Jõgiaas,
kes räägib 1991. aasta augustiputši ajal Toompea lossis loodud raadiosidekeskust, mil ta
oli sidejuht. Korraldame raadioside eksperimendi. Võimalik tutvuda sidetehnikaga! Kell 19.00
ja 20.30 esineb ajateenijate ansambel, toosama, kes nii ägedalt Veteranirocki laval rokkis.
Avatud on kohvik.

Viimsi Teataja

Orlovil ja Viktoria Orloval sündis 31. jaanuaril poeg
Mark Viktor Adrian.

n Indrek

ja Kai Kallasel sündis 13. märtsil poeg Emil.

n Marko

ja Kristi Lavingil sündis 26. märtsil poeg Armis.

n Martin

Visnapuul ja Natalja Orloval sündis 4. aprillil poeg

Mark.
n Indrek

Pärnal ja Anu Altermannil sündis 4. aprillil tütar Laura.

n Toomas
n Margo

ja Ija Papstelil sündis 7. aprillil tütar Elizabeth.

Liivol ja Triin Kuldil sündis 9. aprillil tütar Katrin

Heleen.
n Marko

Atsol ja Cerli Sarvil sündis 15. aprillil tütar Ella Nora.

Kilgil ja Kadi Lassil sündis 17. aprillil poeg Herman.

n Karl
n Erno

Aleksanteri ja Maria Nieminenil sündis 19. aprillil
poeg Aaron Thomas.

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!
n Salomia Puusepp ....... 102

n Oskar

n Vaike Rebane

n Tiia Saukas .................... 75

............... 91
n Salme Kõrb ................... 85
n Pauline Liiv ................... 85
n Erich Norman ................ 85
n Viktor Kuusma ............. 85
n Lembit Laur .................. 80
n Maie Palvadre .............. 80
n Vilve Reisenbuk ........... 80
n Maie Savisaar .................75
n Riina Kolk ..................... 75
n Lidia Kurg ...................... 75
n Elga Kiiker .................... 75
n Heli Künnapas .............. 75
n Voldemar Lilleniit ........ 75
n Boris Trofimov .............. 75
n Raul Rohtla ................... 75
n Udo Suits ....................... 75
n Ene Rumessen .............. 75
n Saima Badendick ......... 75

Eha ...................... 75

n Valentin Lenin .............. 75
n Leonid

Karpuss ............ 75
Eliste ..................... 75
n Marje Pikkas ................ 70
n Asta Tuudelepp ............ 70
n Lea-Ly Pihel .................. 70
n Õnne Matto .................. 70
n Ott Roots ....................... 70
n Elve Õunapuu ............... 70
n Galina Kozlova ............. 70
n Endel Edesi ................... 70
n Ruth Priimets ............... 70
n Nadežda Nezgoda ....... 70
n Kalle Kiiker ................... 70
n Mati Roosinupp ............ 70
n Milvi Leemets ............... 70
n Liidia Moltsar ............... 70
n Karl Erik Erling Glantz ... 70
n Mati
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Noortevolikogu arendab innukaid ideid

Kas hinded tõstavad
õpilaste motivatsiooni?

28. aprillil toimus taas
Viimsi noortevolikogu
korraldatud VIID ehk
Viimsi Innukate Ideede
Diskussioon, mis andis
noortele võimaluse
suhelda kohalike arvamusliidritega ning anda
oma panus Viimsi valla
arengusse.

Aktiivseid külastajaid oli sel
aastal 46, mis oli oodatust veidi suurem arv. Sellel aastal oli
VIIDil viis teemalauda ning
igas lauas oli eksperte ja lauajuhte. Noored, vallaametnikud
ja arvamusliidrid said suhelda
järgmistel teemadel: “Kas Viimsi bussiliiklus vastab noorte vajadustele?”, “Kas Viimsis on piisavalt huvialasid noortele?”,
“Kas Viimsi noor saab suvel
tööle minna?”, “Kuidas saab
vald mind aidata?“, “Kas hinded tõstavad õpilaste motivatsiooni?”. Igas teemalauas tuli
mitmeid põnevaid ja ebastandardseid ideid, mille autoriteks
olid nii noored kui ka arvamusliidrid.

Kas Viimsi bussiliiklus vastab noorte
vajadustele?

Teemalaus arutleti tuliselt ööbussi käivitamise teemadel ja
selle kõrvalt ka teiste bussiliiklusega seotud probleemide
üle. Arutelust koorus välja tõdemus, et see on eelkõige noorte endi valik, millised probleemid nad endale prioriteediks
seavad. Kas on selleks ööbussiliikluse pilootprojeki käivitamine, tänavavalgustus, bussi-

“

On eelkõige
noorte endi valik,
millised probleemid nad endale
prioriteediks
seavad.

Ühisel arutelul leiti, et kõige
enam motiveerivad õpilasi just
puudumised. Kodutööde mahu
vähendamine on üks viis, kuidas õpilaste motivatsiooni tõsta, sest sel juhul saavad nad
vajaliku tunnis läbi töötada ja
on ka puhanumad.
Lisaks leiti, et vanemate roll
õpilaste motiveerimisel on väga suur ning seda tuleks teha
vanemate poolt pidevalt, pakkudes võimalikult toetavat keskkonda. Veel ühe probleemina
toodi välja, et teemad, mida õpitakse gümnaasiumis, kipuvad
korduma.

“

Teemad,
mida õpitakse
gümnaasiumis,
kipuvad korduma.

VIIDist osavõtnud jagasid häid mõtteid, mis kindlasti ka ellu viiakse. Fotod Gerli Claudia Kuldsaar

liikluse parem ajastus või mõni
muu projekt. Vallavalitsuse kommunaalamet sealjuures ei saa
kõiki neid probleeme piiratud
vahendite tõttu korraga lahendada, kuid on arvamusel, et kui
noored püstitavad prioriteedi,
mida kõigepealt soovivad muuta, siis peaks see initsiatiiv
noortelt tulema.

Kas Viimsis on
piisavalt huvialasid
noortele?

Teemalauas arutleti eelkõige küsimuse üle, kas Viimsis on piisavalt huvialasid. Arvamused
jagunesid kaheks, kuid eelkõige toodi välja neli peamist probleemi. Esiteks ei ole noortel
piisavalt infot Viimsis tegutsevate huviringide kohta. Teiseks
ei ole hetkel võimalik tegeleda
kunsti või muusikaga n-ö “vabas vormis”. Toodi välja ka, et
gümnaasiumiõpilastel on vähem huviringe, mille seast endale sobiv valida. Lisaks räägiti ruumide puudusest.

Kas Viimsi noor saab
suvel tööle minna?

Üldiselt jäi kõlama mõte, et
noored tahavad suvel tööle minna ja seda isegi rohkem, kui
neile praegusel hetkel võimaldatakse. Toodi välja, et noortel ei ole piisavalt infot, kust
Viimsist tööd leida, ning leiti,
et vallavalitsuse roll ettevõtjate ja noorte lähendamisel on
suureks abiks.

“

Noored
tahavad suvel
tööle minna.
Pakuti välja ka idee küsitluse läbiviimiseks, et selgitada
välja, millised on need valdkonnad, mis noori huvitaksid
ning millistes nad sooviksid
töötada. Lisaks on veel probleemiks noorte vähene teadlikkus töötamist puudutavatest
seadustest, mida on võimalik
parandada koolides info jagamisega.

Teemalauas arutleti erinevate küsimuste üle.

Kuidas saab vald mind
aidata?

Arutelust tuli välja, et hetkel on
Viimsis noorte tunnustamiseks
võimalused võrreldes teiste omavalitsustega vägagi head. Probleemiks toodi vähene teadlikkus vallavalitsuse toetuste ja
tunnustuste taotlemise kohta
noorte hulgas. Lisaks arvati, et
noortel pole piisavalt julgust,

et toetust taotleda. Pakuti välja
idee korraldada infopäev noortele, et neid erinevatest võimalustest informeerida. Peale
selle arvati ka, et noortel on
vähem võimalusi saada tunnustust kultuurivaldkonnas nt teatritruppidele, muusikutele, heliloojatele ja teistele kultuurivaldkonnaga seotud inimestele.

Tänu nendele aktiivsetele
inimestele, kes üritust külastasid, said Viimsi noortevolikogu liikmed palju uusi ideid ja
mõtteid, mida järgmisel õppeaastal saab ellu viia. Eraldi tänatakse ka sponsoreid: Viimsi
Vallavalitus, Eesti Noorteühenduste Liit, Innove, Haridus- ja
teadusministeerium, ENTK, restoran NOA, CHI, Bollywood,
Myfitness, Delicato, Viimsi Kino, Tallinn Viimsi SPA, Atlantis H2O Aquapark jt.
Kõik arvamused, mõtted,
ideed, küsimused, probleemide lahendused pandi kirja ja
varsti edastatakse Viimsi vallavalitsusele, et sellega oleks
võimalik valla tasemel edasi
tegeleda.
Kokkuvõtteid ja pilte on
võimalik näha Viimsi noortevolikogu Facebooki lehel alates 9. maist.
Teie visioon – meie missioon!

Liisa Tolli
Kristiina Laura Järve

VIIMSI NOORTEVOLIKOGU LIIKMED
Viimsi noortevolikogu esimees Kristiina
Laura Järve, Pirita Majandusgümnaasiumi abiturient: “Minu hobi on klaverimäng,
sest läbi muusika saab edastada oma mõtteid ja tundeid ka nendele inimestele, kes
ei oska sinuga samas keeles rääkida. Kindlasti mind huvitab ka kunst. Kahjuks pole
mul kunagi olnud huvi kunstikooli vastu, kuid samas kodus olles
ma tihtipeale joonistan. Võib-olla väga imelik huvi, kuid mulle
meeldib vabal ajal seadusi lugeda. Ma ise tahan tulevikus jurist
olla ning tuleb juba varakult seadusi uurida.
Väljaspool kooli tegelen Viimsi noortevolikogu juhtimise ja
töötamisega. Ma töötan Viimsi Mademoiselle’is klienditeenindajana ning see töö meeldib mulle, sest ma saan praktiseerida
koolis õpituid keeli ning samuti meeldib mulle inimestega suhelda ja neid naeratama panna. See tekitab väga sooja tunde,
kui saad kliendile naeratada ja ta läheb hea tujuga oma kohvi/
torti nautima.
Noortevolikogus olen ma esimees ning minu tööülesandeks
on seda juhtida ning teada kõike, mis noortevolikogus toimub.
Kui kellelgi tekib suvalisel hetkel mingi küsimus, siis mina olen
see, kes peab kiiresti reageerima ja vastama. Samuti pean jälgima, et kõik töögrupid oleksid aktiivsed ja esitaksid oma tööd
õigeaegselt. Kontrollin ja vajadusel parandan töid. VNV esimehena õppisin inimestega suhtlema ja ka publiku ees esinema.
VNV andis julgust, et vald kuulab ja kuuleb Viimsi noori ning
meil on võimalus midagi oma eludes paremaks teha.”

Viimsi Teataja

Noortepesa aitab leida
noortele vanuses 14–18 a.
suveks tööd!
Kui teie firmas või ka kodus on vaja
suveks abikäsi, siis andke sellest
Noortepesale teada!
Paljud noored on valmis tööd tegema
ka vabatahtlikuna!
Freenature OÜ
Tel 5665 6665
noortepesa@noortepesa.ee
www.noortepesa.ee
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Väärtused läbi muinasjutu
Koolieelses eas pannakse
alus laste väärtuskasvatusele. Sellepärast on
oluline pöörata varajasest lapsepõlvest alates
tähelepanu moraalsete
ja sotsiaalsete väärtuste
kujundamisele. Moraalseks ei saa kasvada ainult
teadmisi omandades. See
on midagi, mida peab
tajuma nii mõistuse kui
ka südamega.

Ausus, õiglus, abivalmidus, eneseväärikus või mis tahes muu
väärtus ei ole meile sünnipäraselt kaasa antud. Meie sisemisteks väärtusteks võivad nad saada vaid kasvatuse ja õpetuse kaudu.
Väärtustel põhinev kasvatus, mida juurutab MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja
kollektiiv, tähendab, et lapsed
kasvavad ja õpivad nii kokkulepitud väärtusi järgides kui ka
neid avastades. Meie eesmärk
on toetada lapsi väärtushinnangute ja hoiakute äratundmisel
ning ühtlasi suunata nende hinnangute-hoiakute kujunemist.
Sellel aastal avastasime väärtusi läbi muinasjuttude. On ju
teada, kuidas läbi aegade on
just muinasjuttude abil vahendatud üldinimlikke kogemusi,
talletatud teadmisi, kujundatud
väärtusi ja lahti mõtestatud ümbritsevat maailma. Muinasjutud,
need on lood, mis sisaldavad
sügavat tarkust, millesse sisse
elades õpib laps muu hulgas
kaastunnet ja mõistmist, seda,
kuidas headus ja kurjus peavad oma alatist võitlust ning
kuidas viimaks saabub õnnelik
lõpp. Need on ühtlasi ka lood,
mille abil saab lahata keerulisi
probleeme.

Kuidas me seda
teeme?

Kui lapsed imetlevad superkangelasi, muinasjutu- või välja-

Laanelinnu lapsed
võitsid karika
MLA Viimsi Lasteaedade Laanelinnu maja lapsed
osalesid edukalt vabariiklikel spordivõistlustel.

Muinasjuttude lugemisele järgneb alati ka sisu mõtestamine. Foto Karin Raja

mõeldud tegelasi, siis me arutame, miks nad valisid just need
tegelased. Kas nende imetlus
on põhjendatud? Kas nad ülistavad midagi või vaatavad kellelegi alt üles ainult sellepärast, et nende sõbrad käituvad
nii? Mis on kõnealuses tegelases nii erilist ja imetlusväärset?
Näiteks pärast muinasjutu
lugemist või jutustamist laseme joonistada tegelase pildi või
kirjutada tema nime paberile.
Seejärel laseme lastel antud
isikut kirjeldada ja tema ettevõtmistest rääkida. Kas tegelasel on imetletavaid iseloomujooni? Millised need on? Kas
lapsed tahaksid temaga sarnaneda? Mida see isik pildil võib
tunda ja mõelda? Milliseid valikuid võib tegelane teha? Mis
võib selle tagajärjel juhtuda?
Väärtuskasvatus Leppneeme majas püüab esiplaanile tõsta just sotsiaalseid väärtusi nagu abivalmidus, hoolivus, sõbralikkus. Kuivõrd muinasjuttudes on selgelt välja joonistatud
kõlbelised probleemid, saame
nende lugude kaudu pakkuda
abi lapse eneseväljenduse, erinevate eeskujude, väärtushinnangute ja käitumismallide kujunemisele.
Siinkohal toon esile mõned

Leppneeme maja laste kirjeldatud muinasjutu lemmiktegelaste tegevusi ja väärtusi, mis
kuuldud ütluste järgi kirja panin.
Muinasjutust “Breemeni linna moosekandid”:
“Selle loo väärtuseks on
koostöö. See on, kui keegi kellestki hoolib. Minu emme hoolib minust.”
Muinasjutust “Tuhkatriinu”:
“Muinasjutu peol olin Tuhkatriinu prints ja väärtuseks
on armastus. Koostöö, et keegi
aitab, kui raske on. Ma ei ole
kade. Ma ei ütle, et need on
minu omad. Ma ei taha, kedagi
lüüa ja rattaga otsa sõita. Ma
olen sõbralik, ma armastan oma
ema.”
“Tuhkatriinu oli töökas, oli
abivalmis.”
Muinasjutust “Rapuntsel”:
“Ta unistas ja uskus, et iga
päev läheb aina paremaks. Oli
hästi osav loomadega. Ta oli
julge ja armastav.”
Muinasjutust “Lumikelluke”
“Lapsel oli õnn, et pere teda armastas. Isa väärtus oli
Lumikellukese muinasjutus. Lumikelluke ei muutunud halvaks, kuigi tema tädi oli tema
vastu halb. Ta oli julge, kan-

natlik kuldse lille otsimisel.”
Juba läbi nende laste ütluste näeme, kuidas muinasjuttude ja nende väärtuste kaudu saame kasvatada lapse usku endasse ja oma võimetesse, aidates tal toime tulla pettumuse,
kurbuse ja kaotusega.
Üks universaalsemaid väärtusi, millest me ka Leppneeme
majas väga lugu peame, on
hoolivus. See väljendub suhtumises loodusesse, kultuuri ja
ka kaasinimestesse.
Doroty Kobak kirjutab, et
hoolima õppimine on dialoogiline protsess, milles rakendatakse loovust ja praktilisi
tegevusi ning mille käigus laps
õpib, areneb ja praktiseerib
eetilist suhtumist kaaslastesse.
Nii lapsed, õpetaja kui ka vanemad kinnitavad, et sedalaadi
tegevused mõjuvad hästi laste
vaimsele tervisele, pereelule
ning sõprussidemetele.
Kui vähegi võimalik, peaksime pakkuma oma lastele, nii
poistele kui ka tüdrukutele, pidevalt võimalusi eneseületamiseks ja moraalseks kasvamiseks, et nende elus teostuks
igatsus saada hingelt kauniks
inimeseks.

Karin Raja

Palju õnne kõikidele pisikestele võitjatele ning täname
lapsevanemaid ja õpetajaid! Foto Riina Vaikmaa

22. aprillil toimus Audentese spordikeskuses juba 19. korda üle-eestiline lasteaialaste spordipäev. Võistlustel osales
36 võistkonda, kelle hulgas Viimsi lapsed saavutasid üldkokkuvõttes kindla esikoha.
Seda, et Viimsi lapsed on väga sportlikud, tõestab ilmekalt fakt, et meie lasteaedade lapsed on varasematel
aastatel neil võistlustel juba üheteistkümnel korral üldvõitjaks tulnud.
Võistlusteks hakkasid lapsed valmistuma juba mitu
kuud varem. Tüdrukud harjutasid innukalt hüppenööriga hüppamist ja jõudsid tulemuseni, kus parimad suutsid
sooritada ühe sekundi jooksul kolm hüpet. Poisid valmistusid köieveovõistluseks kätekõverdusi ja jõuharjutusi tehes. Lisaks tuli valmistuda kiirus- ja osavusaladeks.
Selleks korraldasime lasteaia liikumistundides ohtralt teatevõistlusi ja võidujookse.
Võistluste jaoks valiti välja parimatest parimad, kelleks
osutusid: Maria Ioanna Haapsal, Jessica Johanson, Kirke
Nurmist, Elisabeth Mii Arbeiter, Mari Viigand, Gloria Laanemets, Hans Thomas Teiv, Hugo Kaskel, Jakob Hallas,
Robin Einaste, Rannar Küttis ja Sten Marten Ebenek.
Meie laste puhul pidas paika iidne tarkus: “Raske lõppustel, kerge lahingus!” Kõik lapsed esinesid võistluspäeval oma võimete kohaselt: jooksid nii kiiresti kui suutsid,
hüppasid hüppenööriga nii kiiresti, et kohtunikud ei jõudnud hüpete loendamisel lastega sammu pidada, ja panid
köieveos viimasegi jõu mängu. Lisaks füüsilisele tublidusele paistsid Viimsi lapsed silma ka viisakuse ja sportliku
entusiasmi poolest. Üksmeelselt sündis otsus kõik koos
lasteaeda sõita ja värsket võitu tordisöömisega tähistada.
Lauda istusid väsinud sportlased ja nende uhked vanemad.
Aitäh teile, vanemad! Au ja kiitus teile, lapsed!

Reet Varik

Laanelinnu lasteaia liikumisõpetaja

Leppneeme maja vanemõpetaja
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HEA TUJU LASTELAAGER 2016
7.–11. aastastele tüdrukutele

“SUVI PILDIS”

• tantsime, trallime, möllame • seikleme
vanalinnas koos fotograafiga • lahendame lahti
sõprusesõlmesid • meisterdame pildiraami ja
erinevaid käepaelu • fantaseerime moemaailmas ja korraldame moeetenduse • mängime
hästi palju • teeme teatrit laval • peame maha
fotojahi
Pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1 I
vahetus: 27. juuni – 1. juuli 2016 II vahetus:
15. august – 19. august 2016 Hind 90 €
(millest broneerimistasu 20 €) Iga päev soe
lõunasöök! Laagripäeva pikkus on 10.00–16.00
Registreeri: kodulehe kaudu või
laager@heatujustuudio.ee
Lisainfo: 5563 4784 (Piret)
www.heatujustuudio.ee

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender
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MAI
Kuupäev

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

mai–september

Rannarahva muuseumis

Näitus: “Piirideta meri”

www.rannarahvamuuseum.ee

mai–august

Viimsi raamatukogus

Stendnäitus: “Kaart ja Kaart – ajareis Tallinnas”

www.viimsiraamatukogu.ee

Pirita Vaba Aja Keskuses

Laste lauluvõistlus Pirivisioon 2016

www.piritavak.ee

Viimsi Kooli saalis, Viimsi Keskuses, Black Roses

VII Viimsi JazzPopFest 2016

www.viimsijazzpopfest.ee

6.05

Kellaaeg

10

6.-7.05
6.05

15

Viimsi päevakeskuse saalis

Emadepäeva tähistamine

www.viimsipaevakeskus.ee

6.05

15

Viimsi Kooli ujulas

Viimsi valla meistrivõistlused ujumises

www.viimsivald.ee

6.05

16
19
22

Viimsi Kooli saalis
Viimsi Kooli saalis
Black Rose Pubis

Kooride konkurss. A-kategooria: Simply the Best
Ski Bigbänd (Norra), Majken Christiansen (Taani) ja Kadri Voorand (Eesti)
Kristel Aaslaid ja bänd

www.viimsijazzpopfest.ee

7.05

12

Viimsi huvikeskuses

Emadepäeva kontsert

www.huvikeskus.ee

7.05

13
19
21

Viimsi Kooli saalis
Viimsi Kooli saalis
Black Rose Pubis

Kooride ja vokaalansamblite konkurss. Tulevikukoorid, B-kategooria koorid
Eesti Rahvusmeeskoor ja Kadri Voorand. Olav Ehala laulud
Ski Bigbänd (Norra) ja Majken Christiansen (Taani)

www.viimsijazzpopfest.ee

8.05

11–14

Prangli rahvamajas

Emadepäeva kontsert. Prangli koolilapsed ja Uku Suviste

www.huvikeskus.ee

Pirita Vaba Aja Keskuses

Laste kunsti- ja käsitööringi kevadnäitus: “Keset linde ja kalu”

www.piritavak.ee

Viimsi Kooli saalis

Start-up comedy “Ämbrisse astumise ajastu” – Tõnis Niinemets

www.piletilevi.ee

9.–22.05
9.05

20

10.05

Tallinna teletorni 21. korrusel

Eesti Kunstiakadeemia tudengite näitus

www.teletorn.ee

10.05

16

Eesti Sõjamuuseumis - Kindral Laidoneri Muuseumis

Hingemuusika: Pirjo Levandi (vokaal), Kaido Kodumäe (kitarr)

www.plmf.ee

10.05

19

Viimsi Huvikeskuses

Vana Baskini Teater: “Meie naised”

www.huvikeskus.ee

12.05

12
14

Viimsi päevakeskuse saalis

Infotund kuulmisest
Pärastlõuna Contraga

www.viimsipaevakeskus.ee

12.05

19

Viimsi vabaõhumuuseumis

Viimsi valla sünnipäeva vabaõhukontsert. Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing.
Akordionitel Henn Rebane ja Mikk Langeproon

www.viimsivald.ee

12.05

21

Tallinna teletornis

Teletorni Jazz. Sofia Rubina & Aimla Kullerkupp band

13.05

17

Pirita Vaba Aja Keskuses

Seenioride karaoke- ja bingoõhtu

Pirita LOV telefonil 645 7605

13.05

21

Black Rose Pubis

Ikevald Rannap kontsert

www.spatallinn.ee

13.–15.05

Tallinna Botaanikaaias

Näitus: “Tulbid ja kevadised sibullilled”

www.tallinnbotanicgarden.org/

13.–22.05

Tallinna Botaanikaaias

Tulbifestival

www.tallinnbotanicgarden.org/

14.05

10–14

Pirita Vaba Aja Keskus

Pirita kirbuturg

www.piritavak.ee

14.05

12

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Viimsi Muusikakooli kevadkontsert

www.viimsimuusika.ee

14.05

14

Randvere Koolis

Harjumaa seeniortantsupidu Randveres

www.viimsipaevakeskus.ee

14.05

16

Pirita Vaba Aja Keskuses

Tallinna päevale pühendatud kevadkontsert. Esinevad Georg Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli pianistid, vokaalansambel Sirjelind ja üllatusesinejad

Kontsert on tasuta!

14.05

18–23

Rannarahva muuseumis, Viimsi vabaõhumuuseumis

MuuseumiÖÖ: Öös on laineid

www.rannarahvamuuseum.ee

14.05

18

Eesti Sõjamuuseumis - Kindral Laidoneri Muuseumis

MuuseumiÖÖ: Öös on laineid

www.esm.ee

14.05

19–23

Tallinna teletornis

Muuseumiöö

www.teletorn.ee

15.05

9

Viimsi poolsaarel

30. My Fitness Viimsi Jooks

www.viimsivald.ee

15.05

11

Kelvingi külas ja metsas

Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele

www.viimsivald.ee

Viimsi päevakeskuse saalis

Viimsi Päevakeskuse käsitööringide näitus

www.viimsipaevakeskus.ee

17.–31.05
19.05

18

Viimsi Kooli saalis

Kevadkontsert

www.viimsi.edu.ee

19.05

18

Viimsi Kooli meediaklassis

Loeng: Kuidas koeraga turvaliselt jalutada?

www.viimsikoerteklubi.ee

Tallinna Botaanikaaias

Näitus: “Lummavad säntpooliad”

www.tallinnbotanicgarden.org/

Black Rose Pubis

Pearu Paulus akustiline kontsert. DJ Lenny LaVida

www.spatallinn.ee

Viimsi raamatukogus

Suvine võistulugemine

www.viimsiraamatukogu.ee

Black Rose Pubis

DJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

Pirita Vaba Aja Keskuses

Täiskasvanute ja eakate keraamikaringi kevadnäitus: “Glasuurmaastikud“

www.piritavak.ee

19.–22.05
20.05

21

20.05 – 20.08
21.05

21

23.05 – 6.06
27.05

11.30

Pirita Vaba Aja Keskuses

Beebikino: ”Päevad, mis ajasid segadusse”

www.piritavak.ee

27.05

18.30

Pirita Vaba Aja Keskuses

Kinoõhtu: “Päevad, mis ajasid segadusse”

www.piritavak.ee

27.05

21

Black Rose Pubis

Rolf Roosalu akustiline kontsert. DJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

28.05

21

Black Rose Pubis

Dj Ivo Uslov

www.spatallinn.ee

29.05

10

Viimsi vabaõhumuuseumis

Taluturg – Kalapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

29.05

12

Naissaare Püha Maarja kabelis

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

29.05

14

Viimsi huvikeskuses

Randvere pasunakoori juubelikontsert

www.huvikeskus.ee

31.05

16

Viimsi mõisa pargis

Viimsi lasteaedade laulupäev

www.viimsilasteaiad.ee

2.06

18

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Hingemuusika: Michael Foyle(viiul UK) Maksim Štšura (klaver)

www.viimsipaevakeskus.ee

3.06

21

Black Rose Pubis

Anna Curly ja Band – akustline kontsert

www.spatallinn.ee

4.06

10

Viimsi poolsaarel

VI Viimsi Rattaretk 2016

www.viimsivald.ee

4.06

15

Lubja küla platsil

Rannarahva piknik

www.lubjakylaselts.ee

4.–12.06

Tallinna Botaanikaaias

Näitus: “Värvikad amplitaimed”

www.tallinnbotanicgarden.org

5.06

Tallinna teletornis

Teletorni õueala avamine

www.teletorn.ee

JUUNI

6.06

18

Viimsi staadionil

Viimsi valla tantsurühmade etendus “Sa tule nüüd...”

www.viimsi.edu.ee

9.06

21

Tallinna teletorni 21. korrusel

Teletorni Jazz. Trump Conception

www.teletorn.ee

10.06

21

Black Rose Pubis

Koit Toome - akustline kontsert

www.spatallinn.ee

11.06

13
22

Prangli saarel
Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Suvehooaja avamine. Prangli jooks 5 km.
Avapidu. Mängib Traffic

www.pranglireisid.ee

13.06

11

Viimsi noortekeskuses

Stencil Art töötuba

www.huvikeskus.ee

13.–17.06

10–16

Viimsi huvikeskuses

Kunsti ja loovuslaager

www.huvikeskus.ee

15.06

14

Viimsi skatepargis

Tõukerataste võistluspäev

www.huvikeskus.ee

15.06

21

Tallinna teletornis

Päikeseloojangu kontsert. Viljandi Guitar Trio

www.teletorn.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Viimsi Valgete Ööde Festival (VVÖF) ja jaanituli

www.rannarahvamuuseum.ee

17.–23.06

20

Viimsi vabaõhumuuseumis

VVÖF - Jüri Pootsmann Bänd ja DAGÖ

www.rannarahvamuuseum.ee

18.06

20

Viimsi vabaõhumuuseumis

VVÖF - Mick Pedaja ja Mikk Tammepõld

www.rannarahvamuuseum.ee

19.06

13

Viimsi vabaõhumuuseumis

VVÖF - Perepäev ja lasteetendus “Kaks päeva maal”, erikülaline Meister Jaan

www.rannarahvamuuseum.ee

20.06

14

Viimsi skatepargis

BMXi võistluspäev

www.huvikeskus.ee

23.06

19

Viimsi vabaõhumuuseumis

Viimsi jaanituli - Folk Higlights Orchestra ja Traffic, õhtujuht Mait Trink

www.rannarahvamuuseum.ee

23.06

22

Prangli saarel

Jaanipäev

www.huvikeskus.ee

27.06-1.07

10-16

Viimsi huvikeskuses

Hea tuju lastelaager

www.huvikeskus.ee

Kelvingi külaplatsil ja noortetoas

Vabaõhu Noortekeskus vol3

www.huvikeskus.ee

Black Rose Pubis

Helena Mäe - akustline kontsert

www.spatallinn.ee

Tallinna Botaanikaaias

Näitus: “Värvi- ja lõhnataimed”

www.tallinnbotanicgarden.org

27.06-1.07
JUULI
1.07

21

2.–10.07
2.07

22

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Pidu. Esineb Ines

www,pranglireisid,ee

3.07

16

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Jan Uuspõllu teatriprojekt: “Iloona ja Jussineni Huvitav Elu”

www.pranglireisid.ee

7., 8., 9., 14., 15., 16. 21.
ja 22. 07

19.30

Naissaarel Omari küünis

Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad:
”Tüdrukud ei nuta ehk Katharina lähetamine”

www.nargenfestival.ee

8.–10.07

Leppneeme sadamas

Viimsi valla lahtised MV purjetamises

www.ropk.ee

9.07

Prangli rahvamajas

Kaluritepäev. Esineb ansambel Karavan

www.huvikeskus.ee

10.–12.07

Tallinna teletornis

Teletorni sünnipäev

www.teletorn.ee

13.–15; 20.–23.07

Viimsi vabaõhumuuseumis

Etendus “Saabastega kass”

www.rannarahvamuuseum.ee

Black Rose Pubis

Ithaka Maria – akustline kontsert

www.spatallinn.ee/sook-ja-jook/
inglise-pubi-black-rose/

15.–16.07

Pirita rannas ja jõe kallastel

Tallinna merepäevad

www.tallinnamerepaevad.ee

16.07

Prangli rahvamajas

Suvine tantsupidu. Ansambel Meie mees

www.huvikeskus.ee

16.–17.07

Tallinna Botaanikaaias

Roosipäevad

www.tallinnbotanicgarden.org

15.07

21

22.07

21

Black Rose Pubis

Birgit Õigemeel – akustiline kontsert

www.spatallinn.ee/sook-ja-jook/
inglise-pubi-black-rose/

22.07

22

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Kesksuvine süldipidu. Esinevad Ivo Linna ja Anti Kammiste

www.pranglireisid.ee

23.; 30.; 31.07

L 13.30
P 16.30

Prangli saarel sadamakuuris Noor Kaardivägi

Suveteater: “Mereplekid”

www.pranglireisid.ee

23.07

18

Naissaare Püha Maarja kabelis

Vesper

www.stmikael.ee

23.07

19.30

Hellerella aias Naissaarel

Nargenfestival 2016. Live-kontsert: Jarek Kasar

www.nargenfestival.ee

24.07

12

Naissaare Püha Maarja kabelis ja kalmistul

Jumalateenistus ja surnuaiapüha

www.stmikael.ee

25.–26.07

Rannarahva muuseumi hoovis

Etendus: “Minu pidu, teen mis tahan”

www.rannarahvamuuseum.ee

28. (esietendus),
29. ja 30.07

Naissaarel Omari küünis

Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: “Aadama õunad”

www.nargenfestival.ee

Pirita Vaba Aja Keskuses

55. Pirita Kloostriturniir

www.piritavak.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Rannarahva festival

www.rannarahvamuuseum.ee

30.07

12

30.-31.07
31.07

10–16

Pirita kloostri varemetes

Pirita kloostripäev ja laat

www.piritavak.ee

31.07

22

Prangli rahvamajas

Tantsupidu. Ansambel Smilers

www.huvikeskus.ee

1.–5.08

10–16

Viimsi huvikeskuses

EluLahe Loovuslaager

www.huvikeskus.ee

1.-5.08

10–16

Viimsi huvikeskuses

Bumble inglise keele suvelaager

www.huvikeskus.ee

5.; 6.; 7.; 10.; 11.; 12.08

19.30

Naissaarel Omari küünis

Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: “Aadama õunad”

www.nargenfestival.ee

Prangli saarel
Prangli rahvamajas

Prangli spordipäev
Pidu. Ansambel Hellad Velled

www.huvikeskus.ee
www.viimsivald.ee

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Suveteater: “Mereplekid”

www.pranglireisid.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Kontsert. Ott Lepland

www.rannarahvamuuseum.ee
www.huvikeskus.ee

AUGUST

6.08
6.-7.08

L 13.30
P 16.30

9.08
11.08

13

Viimsi staadionil ja Viimsi Skatepargis

Viimsi Noortepäev 2016

11.–13.; 15.; 17.08

19

Viimsi vabaõhumuuseumis

Suveteater: “Mereplekid”

13.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. Cosi Fan Tutte/Nii teevad kõik

www.filharmoonia.ee/birgitta

14.08

12

Naissaare Püha Maarja kabelis

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Kontsert. Jaan Tätte

www.rannarahvamuuseum.ee

14.08
14.08

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival. Flamenko-ballett Carmen by Bizet

www.filharmoonia.ee/birgitta

15.–19.08

11–14

Viimsi huvikeskuses

Pärlilaager

www.huvikeskus.ee

15.–19.08

10–16

Viimsi huvikeskuses

Hea tuju lastelaager

www.huvikeskus.ee

16.08

Viimsi vabaõhumuuseumis

Kontsert. The Sun

www.rannarahvamuuseum.ee

18.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Reekviem ... ja elu enne”

www.filharmoonia.ee/birgitta

19.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Reekviem ... ja elu enne”

www.filharmoonia.ee/birgitta

19.–21.08

Tallinna Botaanikaaias

Näitus: “Elulõngad, püsililled ja viinamarjad”

www.tallinnbotanicgarden.org

20.08

Prangli saarel

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamine

www.huvikeskus.ee

20.08

Viimsi mõisa pargis

Rahvalik piknikupäev

www.harmoonikum.ee

20.08

Tallinna teletornis

Perepäev “25 aastat vabadust”

www.teletorn.ee

20.08

17

Tallinna teletorni hoovis

Eesti taasiseseisvumisele pühendatud kontsert, esineb Justament

www.tallinn.ee/pirita

20.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. Jevgeni Onegin

www.filharmoonia.ee/birgitta

21.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. Romeo ja Julia

www.filharmoonia.ee/birgitta

22.–26.08

11–17

Viimsi noortekeskuses

Linnalaager: Loodusega koos

www.huvikeskus.ee

22.–26.08

Pirita rannas, Mähe VAK, Kose VAK

Pirita noortenädal

www.piritavak.ee

24.08

Prangli saarel

Auriku Eestirand huku 75. aastapäev

www.viimsivald.ee

27.08

Viimsi vabaõhumuuseumis

Muinastulede öö

www.rannarahvamuuseum.ee

27.08

22

Prangli lähistel
Prangli sadamakuuris Noor Kaardivägi

Puupaatide regatt
Muinastulede öö. Svjata Vatra

www.pranglireisid.ee

28.08

9–15

Pirita velodroomil ja terviserajal

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus

www.ratas.ee

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

17.06

Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender
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Maikuu kalad: räim ja särg
Räim (Clupea harengus
membras L.) valiti
2007. aastal Eesti rahvuskalaks. Enamus arvab, et
ta tunneb meie rahvuskala eksimatult ära, kuid
sageli ei osata vahet teha
väiksema räime ja kilu
vahel. Öeldakse, et kilu
on väike räim ja heeringas suur räim.

Enamasti on meie räimed 12–
17 cm pikkused, nende külgede suunas lamenenud keha on
hõbedane, seljaosas sageli rohekassinakate toonidega. Ainus
seljauim asub selja keskosas,
silmad on proportsionaalselt pisut suuremad kui atlandi heeringal, soomused tulevad kergesti ära. Kiilusoomused kõhu
alaosas ei ole teravad nagu
kilul. Selle järgi saab ka üsna
hästi kilul ja räimel vahet teha
– tõmmates näpuga kala kõhu
alt saba poolt pea suunas tundub kilu kõhualaune teravalt
kare, räimel aga mitte.
Läänemerre asusid esimesed heeringad elama ligikaudu
10 000 aastat tagasi – seega pea
samal ajal, mil inimene praeguse Eesti alale end sisse seadis.
Siis oli merevesi ka tunduvalt
soolasem. Meie räim ongi atlandi heeringa kääbustunud noorem veli, kes on hästi kohastunud elama väikese ja sealjuures muutuva soolsusega vees.
Mõnikord on ka raske aru saada, kummaga neist kaladest parasjagu tegu on – Läänemere
lõunaosas ja Taani väinade lähikonnas võib kohata nii atlandi heeringat kui ka räime ja
samas ka nende vahepealseid
isendeid. Kaubanduslikel eesmärkidel on eri aegadel püütud
sätestada mitmeid reegleid –
mõttelisi piire Läänemere lõunaosas, aga ka kala pikkusest
tulenevaid määranguid, et eristada räime heeringast. Aga sellele vaatamata ei võinud veel

Räimest saab valmistada lihtsaid ja maitsvaid roogasid. Fotod arhiiv

Särg pole oma paljude luude tõttu suurem asi kala söömiseks, aga
kui ta ära kuivatada ja soolata, saab temast vobla.

paarkümmend aastat tagasi kindel olla, kas heeringa nime all
karpi pandud kalad siiski oma
rasvaste sugulaste kasinamad
veljed polnud.
Läänemeri on liigendatud
riimveeline veekogu, kus on hulgaliselt suuri ja ka väikeseid lahtesid. Igas neist on pisut erinevad tingimused, mis mõjutavad räime toitumist ja sigimist.
Läänemeres on eristatud kuni
11 räimepopulatsiooni. Kudemisaja alusel eristatakse räimel
kaks sesoonset rassi: kevadräim ja sügisräim, mis põlvnevad vastavatest atlandi heeringa rassidest ja mis migreerusid
Läänemerre eri aegadel. Elupaiga järgi eristatakse räimel
kaks suuremat tüüpi: magestunud madalaveelistes lahtedes
elav lahetüüpi räim ja Läänemere avaosas toituv meretüüpi
räim. Viimane läheb lahtedesse kudema ja selle tüübi lõunapoolsematest piirkondadest pä-

rit kalad on rannakaluritelt nimeks saanud jääräim.

Räimetoidud viivad
keele alla
Räim on majanduslikult olnud
üks tähtsaimatest mereandidest
Eestis, ent kilu arvukuse jõudsa kasvu tõttu on räime toidulaud järjest kasinamaks jäänud,
langenud on keskmised kaalud
ja viljakus. Siiski on viimastel
aastatel Läänemere avaosas, eeskätt just lõunapoolsetes piirkondades, räimevaru taas kosuma hakanud. Seni oaasina õilmitsenud Liivi lahe kevadräimevaru on aga ilmselt kahanemas.
Läänemere reostumine teeb
muret ja loomulikult küsitakse
ikka ja jälle, kas meie rahvuskala söömine ikka on ohutu.
Eesti kalade dioksiinisisaldust
on määranud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ning Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2002.

aastast alates. On selgunud, et
dioksiinisisaldus räimes oleneb
eelkõige kala vanusest, suurenedes esimesest viienda eluaastani mitu korda. Piirnormini ei jõua räim meie vetes enne
viiendat eluaastat, seega alles
16–17 cm pikkusena. Et aga viieaastaseid ja vanemaid kalu on
töönduspüükides suhteliselt vähe, võib väita, et meie vetest püütav räim üldjuhul ohtlik ei ole.
Ühestki teisest kalast ei saa
nii palju eri toite kui räimest:
külmi suupisteid, keedetud, praetud, küpsetatud, hautatud toite,
suppe, pirukaid jm. Räim on olnud tööinimese igapäevane toit,
suhteliselt odav leivakõrvane
aasta läbi nii rannas kui ka sisemaal, seega vaeste kala, nagu
on öeldud Saaremaal: “Miks rikkad räimi ei söö? Rikkal on
paremat toitu küllalt, mistarvis
sööb ta räimest, see on vaeste
kala.” Räim valmib kiiresti. Sobib nii külmalt kui ka soojalt
süüa. Räime võib soolata, suitsutada, marineerida ja sügavkülmutada. Tervislikud on toidud, kus väikesed puhastatud
räimed on kasutatud luudega
(kaltsium). Nii võiks valmistada toorelt marineeritud räimi.
Selleks võtta 2 kg puhastatud
fileerimata räimi ja panna marinaadi (2 kg räimede kohta
võetakse 1 l keedetud, jahuta-

tud vett, kus on lahustatud 5 sl
soola, 5 sl suhkrut, 5 sl 30%
äädikat, 1/2 tl pipart, noaotsatäis purustatud nelki, 1 loorberileht). Hoitakse nii 24 h toatemperatuuril ja umbes sama
kaua külmkapis. Kui luu on pehmenenud, eemaldatakse soovi
korral, keeratakse rulli või laotakse fileedena purki, iga kihi
vahele toiduõli. Purk suletakse,
hoitakse külmkapis. Kui soovitakse kohe kasutada, võib rulli või filee vahele asetada ka
sibularattaid, kuid siis realiseerimiaeg lüheneb. Kasutada
külma suupistena, võileiva katteks või süüa sooja kartuliga.

Särjest saab vobla

Särg (Rutilus rutilus) kuulub
karpkalaliste seltsi, kasvab 25–
35 cm pikkuseks ja 1,5 kg raskuseks. Särjel on rohekas selg,
hõbedase läikega küljed ja valge kõht, silmad ja uimed on
punakad. Keha on tal külgedelt
lamendunud. Suuremate karplaste eristamisel on parimaks
abivahendiks neeluhambad.
Neeluhambaid on särjel kuus ja
nad paiknevad ühes reas. Särje
keha katavad suhteliselt suured
ja korrapärastes ridades asetsevad soomused.
Vaatamata sellele, et särg on
tüüpiline mageveekala, on ta
Läänemeres kohastunud eluga
ka väga madala soolsusega riimveelistes lahtedes. Eesti sisevetes ja rannikumeres on särg laialt
levinud, ta asustab 83% uuritud järvedest ja 54% jõgedestojadest. Väldib düstroofseid metsa- ja soojärvi.
Särg on olemuslikult paikse
eluviisiga kala. Üksnes sigimiseks püüavad riimvees elavad
särjed liikuda sissevooludesse,
kus leidub sobivate tingimustega koelmuid. Nimelt kasutab
särg koelmutena madalaveelisi
alasid, kus leidub ohtralt eelmise aasta taimestikku, millele
kleepuv mari kinnitatakse.

Meie rannikumeres koeb
särg suhteliselt harva. Üksnes
häda sunnil, kui pääs merest magevette on madala veeseisu tõttu taksistatud, koeb särg riimvette ja ka siis otsib ta selleks
võimalikult magedamaid laheosi nt Haapsalu Tagalaht ja
Saunja laht Väinameres. Järvedes elutsev särg liigub kudemiseks kas vooluvette või siis kasutab koelmuna sama veekogu
madalaid taimestikurikkaid alasid.
Särje aastased töönduslikud
väljapüügid merest on püsinud
stabiilselt 200–300 tonni vahel. Enamus sellest püütakse välja kevadeti – aprillis-mais, kui
särg tõuseb ja laskub. Teine
särjepüügi kõrghetk on sügiseti. Keskmistel aastatel toimub
see septembris, pikkadel soojadel sügisetel ka veel oktoobris, so ajal, millal särg tuleb
kaldalähedasse madalasse vette talvitumiseelsele toitumisele. Kuna särg omab tähtsust
üksnes kohalikul turul, siis tema varusid, ahvenale ja kohale sarnaselt, ülepüügioht täna
veel ei ähvarda.
Koelmutele tõusev särg on
kevadeti ahvatlevaks õngepüügiobjektiks, sest ta haarab edukalt õnge ka oma elu tipptundide ootel. Koelmutel tegutsev
särg on niivõrd haaratud soojätkamise tungist, et neid võiks
veest lausa käega haarata. Saabunud on õngemeeste kevadine õnneaeg.
Särg pole oma paljude luude tõttu suurem asi kala söömiseks, aga kui ta ära kuivatada
ja soolata, saab temast vobla.
Hea vobla on käte vahel painduv ja elastse lihaga, voblast
peab saama ribasid tõmmata,
see ei tohi murduda nagu kuiv
muumia. Mehed võtavad voblat heameelega õlle kõrvale.

Viimsi Teataja

Allikad kalapeedia.ee,
kalastaja.ee, folklore.ee
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Suvel mereplekkidega
merekultuuri edendama
Suvel saab Viimsi Suveteatris näha taas Pitet
Saul-Gorodilovi kirjutatud
näidendi “Mereplekid”
lavastust. Etendused
toimuvad Viimsi vabaõhumuuseumis või
Prangli saare kultuurikuuris Noor Kaardivägi.

Eelmise aasta publikuhuvi põhjal julges trupp järeldada, et
head materjali võiks ühel suvel
merekultuuri- ja teatrihuvilistele veel mängida. Ettevõtmise
idee haakub suurepäraselt merekultuuriaastaga. Eestis, eriti
Viimsis, on hulgaliselt inimesi,
keda huvitab rannarahva ajalugu. Käesoleva lavastuse valguses kergitatakse loori salapiirituse vedamise telgitagustelt 1920.
aastatel, samas on lugu humoorikalt põimitud kaasaja elu ja
tegemistega. Koreograaf Kristina-Maria Heinsalu liikumisseaded ja Jarek Kasari muusika annavad kogu loole särtsu
juurde.
Eelmise aasta lavastust on
trupp, eesotsas lavastaja Eva Kalbusega, edasi arendanud. Heinsalu on loonud viinakuradi karakterid ning liikumise, mida
esitavad tantsuklubi Koit tantsijad. Lavastuse koreograafia
muutub seeläbi veel tihedamaks
ja mängulisemaks. Lisaks sellele tulevad väiksed muutused
ka näitlejate ridades. Üks näitleja tuli näiteks välja vahetada,
sest noormees läks selleks aastaks ajateenistusse, Külli Reinumägi duubliks tuleb Riina
Maidre, kes on Eesti Muusikaja Teatriakadeemia Lavakunstikooli Ingo Normeti juhendatud 21. lennu lõpetaja. Ta töötas mõnda aega Eesti Draama-

Näitleja Riina Maidre tuleb etendusse Külli Reinumägi duubliks.
Fotod Rannarahva muuseum

Etendusi mängitakse
n 23., 30., 31. juulil ja 6.,
7. augustil Prangli saare
kultuurikuuris Noor Kaardivägi;
n 11., 12., 13., 15. ja 17.
augustil Viimsi vabaõhumuuseumis.
Täpsem info Prangli
Traveli, Rannarahva muuseumi või Liigub ja Loob
kodu- või Facebooki lehtedelt. Piletid saadaval
Piletilevis, Rannarahva
muuseumis ja vabade kohtade olemasolul ka enne
etendust kohapeal. Prangli
saare piletiinfo annika@
pranglireisid.ee.

teatris ja Von Krahli Teatris,
siirdus aga siis teatri magistriõpingutele Amsterdami. Etenduskunstnikuna teeb Riina tihti koostööd Kanuti Gildi SAALIGA. Nüüd on näitlejanna
Eestis tagasi ning publiku rõõmuks taas vaatajate ees.
Raudvarana on kindlalt sel
suvel trupis Ene Järvis, lisaks
Tallinna 32. Keskkooli ja KOK-

Ki teatritrupp. Tallinna 32. Keskkooli on tuntud teatrisuunaga
kool, kus keskendutakse näitlejaoskuste arendamisele. Koolist on kasvanud välja mitmed
tuntud näitlejad, lavastajad. Teatritrupi KOKK nimi tuleb väljendist Kunstiliselt On Kõik
Korrektne. Sinna kuuluvad Eva
Kalbuse erinevate teatriringide
õpilased.
Hea meel on märkida, et
loo autor Piret Saul-Gorodilov
võitis Eesti Teatri Agentuuri
2015. aasta näidendivõistluse
esimese preemia (näidendiga
“Tark mees taskus”) ning lavastaja Eva Kalbus 2015. aasta
Viimsi lavastaja auhinna.
Nagu ikka käivad iga lavastusega kaasas oma lood ja legendid. Möödunud suve ekstreemseim mälestus oli trupi
jaoks üks Prangli saare etendus, kus näitleja Külli Reinumägi pärast oma stseeni lavalt
ära minnes tõmbas jala ühe
raudtala vastu katki. Ta pidi üsna pea lavale tagasi minema –
jalg jooksis päris tugevalt verd,
aga vapper näitleja naases loosse. Siis tekkis Reinumägil vei-

Kirovi kolhoosi
radadel

di pikem paus enne järgmist
pealeminekut. Lavatagune meeskond oli juba valmis etendust
katkestama, sest oli näha, et
näitleja ei tunne end eriti hästi
ning olukord oli kriitiline. Vahepeal oli lavastaja abikaasa
ööbimiskohta jooksnud, esmaabivahendid toonud ning sidus
šokis näitleja jala sidemesse.
Külli Reinumägil oli jäänud
veel üks stseen mängida. Ta otsustas, et teeb lavastuse lõpuni. Lavastaja, kes vaatas etendust publiku tagareast, ei saanud arugi, et laval midagi valesti oli. Seetõttu oli tema üllatus eriti suur, kui kuulis teatrisaalist välja minnes, mis toimunud oli. Nüüd kihutas lavastaja näitlejaga saare tohtri
juurde, kes haava üle vaatas ja
soovitas näitlejal samal õhtul
mandrile naasta ja kontrolli minna.
Juhtumit ilmestab pärast etendust kuuldud kahe lapse vaheline tõsine arutelu lavastuse
teemal: “Mis selle lavastuse nimi oligi – “Mereplekid” või
“Vereplekid”?”. “Vist ikka “Mereplekid”.” “Aga miks lava verine oli?” Ning tõesti – lavapõrandal olidki vereplekid, täitsa
ehtsad ja värsked.
Sellest ajast alates viskab
trupp enne etendust omavahel
nalja: “Noh, kas täna mängime
“Mereplekke” või “Vereplekke”?”
Üks on selge, et ka sel suvel on põhjust minna Viimsi vabaõhumuuseumisse või Prangli saare kultuurikuuri Noor Kaardivägi ning kinkida endale, perele ja sõpradele üks väärt teatrielamus.

Eva Kalbus

Salasool – salapiirituseveo eellane
Peaaegu kõik eestlased
teavad vähemalt kaudselt
midagi salapiirituseveost
Eesti ja Soome vahel, kuid
palju vähem on räägitud
illegaalsest soolaveost.
Ometigi oli salasoolavedu
19. sajandi esimesel poolel sama tulus lisasissetuleku allikas kui hiljem
spirdivedu.
Tavaliselt toodi soola Soomest.
Ka Viimsi ja lähedaste väikesaarte, näiteks Aksi elanikud
on sellega tegelenud ja endale
jõukust kogunud.
Soola ei toodud mitte ainult Soomest, vaid ka Rootsist,
seda eelkõige just Lääne-Eesti saartel. Saaremaalt pärineb
tore kirjeldus, kuidas kohalikud oleksid soolaveoga äärepealt vahele jäänud ja mille
hiljem pani kirja Ado Meri.
“Soola toodi Rootsist kahemastiliste 22 jalga pikkade
paatidega. Vedajate naised oota-

Piirivalvurid tabatud salalastiga. Foto Eesti Meremuuseum

sid mehi rannametsas härjavankritega, et saabuvatelt paatidelt kohe sool ära viia, enne
kui piirivalvur tuleb. Mehed
omakorda ei tulnud enne randa, kui naised lehmakelladega
lärmi tegid, mis oli märgiks, et
piirivalve on rannast ära läinud. Alles peale märguannet randusid paadid ja mehed laadisid
oma kauba härjavankritele.

Ükskord juhtus piirivalve
vastu tulema. Vedajatel paar härgi ees ja soolakoorem vankril.
Üksik piirvalvur vajas abi ja
läks teisi kordonist appi kutsuma, enne keeras aga härgadel
sarved ära, et need kuhugi ei
pääseks. Saarlane oli aga piirivalvurist kavalam. Kui sõdur
koos abivägedega tagasi jõudis
ei olnud enam ei soolakoor-

mat, härgi, naisi ega mehi, sest
sõduri kadudes joosti koju ning
toodi uued härjad. Vigastatud
härjad visati tapetult samuti
koormale ja linna jõudes saadi
soola ning härgade eest head
hinda.”
Hiljem soolahinnad ühtlustati ja selle salakaubana vedamine kaotas mõttekuse.

Maivi Kärginen

Merekultuuriaasta Rannaretke üritustel tutvustatakse rannakülade ajalugu ja traditsioone.
Aprillikuise retke korraldas Rannarahva muuseum ja see oli pühendatud Kirovi kolhoosile.
30 aastat tagasi teadsid Kirovi kolhoosi kõik. Neid, kes
seal töötasid, mõõdeti hindavkadestava pilguga. Kuidas seal
elati, mille üle rõõmustati ja
mida kardeti? Mis on kadunud
suurusest alles jäänud?
Laupäeval, 23. aprillil võisGiid tutvustab Kirovi
ki näha Viimsi teedel ringi vukolhoosi esimeest Oskar
ramas kaht nõukaaegse välKuuli.
janägemisega bussi, akendest
paistmas uudishimulikud näod. Toimus ajarännak aastasse
1986. Umbes 30 seltsimeest tutvusid giidide – Kirovi kolhoosi muuseumi töötajate – juhtimisel Haabneeme keskuse hoonete, Miiduranna sadama, kalatööstuse kompleksi,
vabaõhumuuseumi ja Kirovi aianditega. Rääkisime arhitektuurist ja arhitektidest, kalapüügist ja laevadest, sprottidest ja konservikarpidest ning esimees Oskar Kuulist,
sellest, kuidas võimas Kirovi kuningriik kasvas ja arenes.
Kirovi kolhoosi edukus ei tulenenud üksnes konservitehase toodangust ja suurtest kalasaakidest: vähemalt
sama tähtis oli ajutrusti töö. Otsustasime korraldada Rannarahva muuseumis Kirovi kolhoosi konstrueerimisbüroo
ja leiutustegevuse teemalise kokkutuleku.
Arutlus- ja jutuõhtu “Kirovi fenomen” toimub neljapäeval 19. mail kell 19 Rannarahva muuseumis, külla tuleb kolhoosi peakonstruktor ja aseesimees Aare Asi. Oodatud on kõik, keda teema huvitab ja eriti need, kes ise
konstrueerimisbüroos töötasid. Palume kaasa võtta ka teemasse puutuvaid fotosid ja esemeid!

Külvi Kuusk

Rannarahva muuseum

Teeme Ära talgud Viimsi
vabaõhumuuseumis
7. mail kell 11.00–15.00.
Rajame ajastutruu ilu- ja tarbeaia Kingu talu majade ümber. Teeme näpud mullaseks: valmistame ette maa, teeme
peenrad ja külvame seemneid. Hooldame puid: jämedamad
oksad saeme küttepuuks, peenemad veame põletusse. Meil
on tegevust ka lastele! Pealekauba suitsukala, ühine talgusupp, suurepärane merevaade ja värske mereõhk.
Kaasa võta töökindad, võimalusel mootorsaag, hark ja istutuskühvel. Registreerumine pole vajalik – kui hommikukohv
joodud, tule talgutele! Lisainfo: Kadi Karine, tel 5625 2517.
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Viimsi korvpalli
kevadturniir
22.–25. aprillil oli Viimsi korvpalli päralt: 3 saali ja
60 võistlusmängu, millest sai osa 24 meeskonda
13 erinevast klubist ja visati 4899 punkti!
Tänavusel Viimsi kevadturniiril jäi kahes vanuseklassis
(poisid 2004 ja 2005) võit väljakuperemeestele. Parimaid
noori autasustasid Viimsi abivallavanem Jan Trei ja Viimsi vallvolikogu ning kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed
Atso Matsalu ja Jaak Salumets.

2005. aasta poiste võidumeeskond KK Viimsi koos
treeneritega. Fotod erakogu

2004. aasta poiste võidumeeskond KK Viimsi koos
treenerite, abivallavanema Jan Trei ja volikoguliikme Jaak
Salumetsaga.

Osalejatel jagus turniir korraldajatele ainult kiidusõnu.
Võistlus meeldis ka kaugemalt tulijatele. Andla Rüütel,
Orissaare Spordi juhataja sõnul tõi turniir vaid positiivseid emotsioone.
Poisid 2006 sarja esikoht kuulus BC Raplamaale.
“Viimsi kevadturniir garanteeris lastele kõige võluvamad aspektid korvpallimängust. Tänu heale võistkondade
tasemele ja hästi läbimõeldud turniirisüsteemile said võistkonnad olulisi ja vaheldusrikkaid mänge ning väärt kogemuse, et sõltumata tulemusest peab väljakul alati maksimaalset pingutama. See on tunne, mis kandub kindlasti üle
edasisse treeningprotsessi ning millele aitas võimsalt kaasa
turniiri kõrgetasemeline korraldus. Kokkuvõtvalt saan öelda, et KK Viimsi juhtkond ja treenerid on maksimaalselt
häälestatud korvpalli arendamiseks Eestis, mida toetab
iga-aastane tipptasemel turniiri järjepidev korraldus,” kommenteeris toimunud võistlust Rapla Korvpallikooli treener
Allar-Raul Antson.
Turniiri toetasid: Viimsi vald, ACME, Jungent, Nike,
Sportland, Fifaa, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Turniir.ee.
n Turniiri

tulemusi saab vaadata veebiaadressil: turniir.
ee/viimsi-spring-cup-2016/fixtures.
n Pildigalerii: kkviimsi.ee või facebook.com/kkviimsi.

Tanel Einaste
KK Viimsi

VPÜ kevadmatk
Jalgsi ja kepikõndijatele mõeldud 5-kilomeetrine VPÜ kevadmatk toimub 15. mail.
Buss V5 väljub haigla eest kell 10.53. Alustame Kelvingist,
tutvume suurte palusipelgate pesakuhilatega. Edasi lähme vaatama uut Tädu kuuske. Külastame kopraid, kes on laiendanud
oma territooriumi. Kiikame aasta metslooma mägra ja samuti
lähedal asuvate rebaste urgusid. Lõpuks grillime lõkkel vorstikesi ja joome pohlavarreteed. NB! Matkal saab ennast kirja panna selle suve lõpupoole toimuva Prangli saarele sõiduks. Meilt
nõutakse laevaga sõitjate eelregistreerimist. Matka korraldab
Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid Rein Kriis ja Volli Kallion. Info tel 6012 354.

Volli Kallion

Istuv eluviis toob kaasa
tervisemured
Tööealine inimene
veedab umbes poole oma
ärkvelolekuajast tööl, mistõttu sõltub tema tervis
suurel määral tehtavast
tööst ja selle keskkonnast.

Aastate jooksul on koos infotehnoloogia arenguga suurenenud istuva ja vähese füüsilise
liikuvusega ametite arv, mille
tagajärjel on pikaajaline istumine nii kodus, autos kui ka
tööl muutunud nüüdisaja ühiskonnas suureks probleemiks.
Sundasendi säilitamisel ja
korduvate liikumismustrite sooritamisel töötavad lihased staatiliselt ehk ilma võimaluseta
vahepeal puhata. Sellest tingituna esineb lihaste kiire väsimine ja ülepinge. Algselt võivad kaebused koormuse kadudes kiiresti taanduda, kuid igapäevaselt korduva sundasendi
korral tõuseb risk kroonilise haiguse tekkeks, mis võib viia püsiva töövõime vähenemise ja
invaliidistumiseni.

Peamised terviseprobleemid

Pidev istuv töö põhjustab enim
terviseprobleeme just kontoritöötajate seas. Pikaajaline töö
arvuti taga soodustab luustiku
ja lihaskonna nõrgenemist ja
rühihäirete teket. Uuringud on
näidanud, et kontoritöötajate
peamised probleemsed piirkonnad on kaela- ja õlavööde, alaselg, küünarliiges, randmed, puusad ja põlved. Ehkki istuva töö
puhul on keha liigutused minimaalsed, rakenduvad kehaasendi säilitamiseks mitmed lihasgrupid, mis peale pikka sundasendit väsivad. Vähese liikumise tagajärjel ainevahetus lihastes nõrgeneb ning verevarustus
on häiritud, sellest tulenevalt
tekivad lihaspinged, mis koos
lihasjõu vähenemisega on halva rühi ja lihaspingete põhjuseks.

Töökoha ergonoomika

Istuva iseloomuga töö puhul
on kõige tähtsam leida aega
puhkepausideks ning asendi vahetusteks. Kontoritöötajad peaksid iga 30 minuti tagant ennast
liigutama vähemalt 3–5 minutit. Kasulik on paigutada töövahendid selliselt, et tekiks vajadus aeg-ajalt püsti tõusta. Näiteks printer või telefon võiks
asuda töölauast kaugemal. Samuti on kasulik harjutada ennast teatud tegevuste puhul liikuma, näiteks kõndida mobiiltelefoniga rääkides. Sellised väikesed muudatused töökohal aitavad oluliselt rohkem liikuda.
Väga oluline tegur vältimaks
tööst tingitud kutsehaigusi on
töökoha ergonoomiline ja õiget kehaasendit toetav paigutus. Tooli kõrgus peaks kindlasti olema reguleeritav, et jalad
ulatuksid maha. Töölaua kõrgus võiks olla 5 cm küünarnu-

Füsioteraapia on kasulik kõigile. Foto Tallinn Viimsi SPA

kist madalam, jättes randmed
ja õlavöötme pingevabaks. Kaelalihaste ja lülisamba minimaalseks koormuseks tuleks ekraani ülemine serv tõsta silmadega samale kõrgusele ja jälgida, et ekraan asetseks töölaual
otse. Kui arvutiekraan on paigutatud küljele, mitte otse töötaja ette, võib see põhjustada
pidevat kaela rotatsiooni küljele, millest tulenevad kehapoolte erinevused ja ülepinged.

Füsioteraapia
Tallinn Viimsi SPA
tervisekeskuses

Vales asendis töötamisest tekkinud lihaspingete ja valude korral saab abi füsioteraapiast. Tegemist on raviprotsessiga, mille käigus hinnatakse tööga seotud riskifaktoreid, õpetatakse
ergonoomilisi kehaasendeid ja
töövõtteid, kasutatakse erinevaid füsioteraapia meetodeid
ning vajadusel koostatakse individuaalne harjutusprogramm.
Üks tõhusamaid meetodeid lihas- ja liigesvalu puhul on pehmekoeteraapia, mis põhineb
sidekoe mõjutamisel kasutades
libistamis-, venitamis- ja vajutamistehnikaid.
Lisaks annab häid tulemusi alaseljavalu, seljanärvi pitsumise ja radikulaarse valu puhul venitusravi. Tallinn Viimsi
SPA tervisekeskuses viiakse
venitusprotseduur läbi spet-

Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuse

FÜSIOTERAAPIA
RAVIPAKETT
Soodushind 51 € (tavahind 60 €)
PAKETT SISALDAB:
- arsti konsultatsiooni
- 5 füsioteraapia seanssi
Soodushind kehtib kuni 30.06.16.
Pakett on saadaval ka kinkekaardina kehtivusega 6 kuud.
Ootame Teid E–L kell 8.00–20.00.
Info ja registreerimine telefonil 6061 160 ja e-posti
aadressil spa@spatallinn.ee.

siaalsel MasterCare venituslaual, kus venitusprotsessi käigus väheneb surve lülisambale
ja närvijuurtele ning lõdvestuvad pinges selja- ja õlavöötmelihased.
Paljud on kindlasti kuulnud
kinesioteipimisest või vähemalt näinud kedagi “värviliste kleepsudega”. Tegemist on
uudse ja tõhusa füsioteraapia
sekkumisviisiga, millest on abi
erinevatele skeletilihassüsteemi probleemidele. Kõige tähtsamal kohal füsioteraapias on
individuaalne ravivõimlemine
ning iseseisvaks kasutamiseks

koostatud harjutuste programmi järgimine. Alternatiiviks treeningsaalile on võimalus seanssi läbi viia ka basseinis, kus
koormus liigestele ja lülisambale on väiksem.
Vältimaks probleemide muutumist krooniliseks, tuleks füsioterapeudi juurde pöörduda
juba esimeste sümptomite ilmnemisel. Kiire tegutsemine lühendab oluliselt raviaega ning
aitab naasta tagasi igapäeva tegevuste juurde. Brooneeri endale aeg vastuvõtule juba täna
telefonil +372 6061 160.

Tallinn Viimsi SPA

Mais uutele harrastajatele esimene treening tasuta!
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Indrek võtab kaalust alla / 11
www.myfitness.ee/Indrekublogi
Algkaal oli 90 kg, nüüd
79,4 kg!
See on kirjeldamatult võimas
tunne, mis mind valdas kaalule
astudes ja seda numbrit nähes.
Olen näinud vett ja vilet, et see
maagiline 8 sealt eest ära saada ja nüüd see juhtuski. Täiesti
uus motivatsioonipakett käivitus automaatselt. See andis
mulle justkui kindlust, et eesmärk 75 kg on täiesti teostatav.
Tõsi, seal 80 piiril toimetades
olin ju samuti u 10 kg kaotanud, aga psühholoogiliselt on
numbri muutus suur asi. Nagu
poes 9.99 – on ikka parem kui
10 eurot, eks ole! Ehk siis kiitus endale kulub ära, et edasi
pingutada.
Olen hoidnud eesmärki teha vähemalt 3–4 treeningut nädalas. Ühel nädalal juhtus suisa 5 korda. Jõudu on aina rohkem ning lisan harjutustele raskuseid. Treening kestab u tund
ja 15 minutit ning selle vältel
teen võimalikult lühikesi pause, mil lasen pulsil langeda 120
kanti. Intervallidega pingutan
kuni 170ni välja. Jõumasinatel
tõstan raskuspulka väikse sammuga allapoole ja ergomeetril
500 m läbimise aeg on juba u
2 minutit. Treening ise ei ole
rahulik kulgemine, vaid väljakutse iseendale. Teen kuni jaksamise piirini ja siis puhkan.
Treeningu lõpus Viimsi Myfitnessi spaa on juba iseenesest
mõistetav loomulik osa spordisaali külastusest. Massaažibasseinis soojas vees lihaseid muljuda on suurepärane lõõgastus
ja korralik leil saunas paneb kogu treeningule mõnusa punkti.
Toitumise poolelt on eriti huvitav tähelepanek iseenda osas
– isude muutumine. Ma olen
suurema osa oma elust olnud
suur punase liha sööja ja üld-

MyFitness Viimsi
Jooks ootab ka
lapsi
Lasteala on avatud kell 9–16, toimuvad jooksuvõistlused, aaretejaht, lasteaeroobika, meisterdamine ning kohapeal on batuut!

Talv läbi innukalt treeninud Indrek on juba üle 10 kilo alla võtnud ja oma eesmärgile jõudsalt
lähenemas. Fotod erakogu

Leib sibula ja majoneesiga
lutsusalatiga maitseb hea.

se lihahimuline, aga nüüd olen
avastanud, et 2–3 päeva võivad
märkamatult mööduda ilma liha söömata. Lihtsalt pole meelde tulnud, järelikult pole organismil selle järele vajadust.
Mu igaõhtune lemmik on ikka
presidendi räimed, mille retsepti paar numbrit tagasi jagasin. 5–6 kala koos sibulaga on
suurepärane lisa salatiportsule.
Isu kala järele kasvanud ja käin
ikka meie Pepekala letti nooli-

mas uute ja põnevate elamuste
järele. Seekord haarasin sealt 2
suitsutatud lutsu. Luts on selline angerja sõber, ei oskagi paremat võrdlust tuua. Puhastatud kala on rikkaliku maitsega
ja mahlane, millest tegin sibula
ja majoneesiga salati. See teraleivale koos tilli ja pisukese purustatud musta pipraga on ise
juba roog. Lapsed sõid puhast
kalaliha puhastamise ajal nagu
kassipojad kalasadamas.
Mu igaõhtuseks sõbraks on
saanud greip. Enamjaolt siiski
punane, aga kui on õnnestunud
mõnest poest vahel leida, siis
ka valget. See on otseselt seotud isu ja vajadusega. Ei teagi,
mis seda esile kutsub, aga maitseb hästi. Hommikused munad
vaheldumisi mitmeviljapudruga on mu menüüs kindlad ja

olen kogu selle hommikusöögi
teemaga ära harjunud. Kuna vererõhk on taas nagu astronaudil, saan ka kohvi nautida, mis
on päris tore. Vahepealseks näksimiseks on mul kaasas kotike
rosinate ja soolatud maapähklite seguga. See on samuti omakorda kiiksuga maitsekooslus,
aga söön neid iga päev ja siiani
pole ära tüüdanud.
Kindel soovitus kõigile on:
liikuge rohkem! Kui trennisaali ei jõua, jalutage. Ilm on juba
päris ilus ja kutsub õue värske
õhu kätte liikuma. Mina jätkan
treeningutega saalis ja kutsun
sindki. Veel 5 kilo on mu eesmärgi saavutamiseni jäänud ja
töö selle nimel pole vaev, vaid
puhas rõõm.
Trennis näeme!

Lastejooksu distants on 300 m Viimsi staadionil (start ja
finiš ei ole ühes ja samas kohas) ja kõikide jooksul osalejate vahel loositakse välja auhindu.
Päevaprogramm
9.00–10.30 Jooksule registreerimine
9.30–11.30 Lastejooksud
- 10.00 jooksustart: alla 3-aastased poisid ja tüdrukud
- 10.10 jooksustart: 3–4-aastased tüdrukud
- 10.20 jooksustart: 3–4-aastased poisid
- 10.30 jooksustart: 5–7-aastased tüdrukud
- 10.40 jooksustart: 5–7-aastased poisid
- 10.50 jooksustart: 8–10-aastased tüdrukud
- 11.00 jooksustart: 8–10-aastased poisid
- 11.10 jooksustart: 11–13-aastased tüdrukud
- 11.20 jooksustart: 11–13-aastased poisid
11.30–11.55 Aarete otsimine
11.55–12.00 Auhindade loosimine
12.00–13.00 Loovustuba
13.00–15.00 Lastega tegeleb maskott
13.10–13.25 Lasteaeroobika
14.10–14.25 Lasteaeroobika
14.30–16.00 Õhupalli kujundite meisterdamine

Viimsi Teataja

Spordist tulekul
6. mail toimub Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi valla
meistrivõistlused ujumises.
15. mail algusega kell 9 toimub Viimsi poolsaarel MyFitness
Viimsi Jooks. Lisainfo ja registreerimine www.myfitness.ee/
viimsijooks.
22. mail kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine
Viimsi JK – Tallinna FC Flora U19.
22. mail toimub Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi 3x3
korvpalliturniir.
4. juunil toimub Viimsi poolsaarel VI Viimsi Rattaretk.
8. juunil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine
Viimsi JK – Viljandi JK Tulevik.
7. mail toimub Randvere Koolis 3. rahvusvaheline korvpallitreenerite seminar.

Indrek Kaing

Remy Alliksool läks Tais hästi
Viimsi Tigers Gymi võistleja Remy Alliksoo võitis
Taimaal Bangla Boxing
Stadiumil Full Muay Thai
rules 5 x 3 min kehakaalus kuni 75 kg oma
taikast vastast kolmandas
raundis tehnilise nokaudiga.
Matš toimus täistaipoksi reeglite järgi ehk full muay thai
rules ja lubatud olid kõik löögid käte, jalgade, põlvede ja
küünarnukkidega ning samuti
püstimaadlus.
Viimsi tiiger Remy suutis domineerida tervet matši kulgu,
hoides vastast eemal oma tugevate käte- ja lähivõitluses küünarnukilöökidega. Vastaseks oli
kogenud kohalik võitleja Sornpikat, kel peetud juba rohkem
kui 140 taipoksi matši. Taikas
jagas tugevaid jalalööke ehk
low-kicke ning kasutas lähivõit-

Võitja Remy Alliksoo. Foto Ivo Pukk

luses palju püstimaadlust ehk
klinchi.
Kohtunik lõpetas kolmanda raundi keskel matši, sest Sornpikat ei suutnud matši pärast Remy käeseeriate tugevaid tabamusi jätkata. Tehnilise nokaudiga kuulutati võitjaks Remy
Alliksoo.
“Suutsin kohe esimesest raun-

dist alates oma tempoga matši
alustada ja surusin vastase kaitsesse. Pärast mõningate tugevate seeriate tabamist olin kindel, et võidan selle matši. Vastane suutis aga lüüa mitu teravat low-kicki ja nüüd vist lonkan veel mitu päeva,” sõnas
rõõmsalt peale matši võidukas
Alliksoo “Matš oli minu jaoks

väga hea kogemus ja olen õnnelik, et sain end proovile panna just taikast võitleja vastu.
Tunnen, et tugevad treeningud
on end ära tasunud. Olen väga
tänulik oma treeningpartneritele Tony Hitrovile ja Andra
Ahole ning treeneritele Ivo Pukkile ja Andres Malleusele, kes
aitasid mul väga põhjalikult ette valmistada. Nad utsitasid ja
toetasid mind rasketel treeningutel. Samuti tänan oma toetajaid ja koduklubis Viimsi Tigers Gym treenivaid tiigreid!”
Remy Alliksoo on treeninud terve aprillikuu taipoksi
Taimaal koos teiste Eesti taipoksi tippudega. Tänusõnad hea
ettevalmistuse eest Andres Malleusele ja toetajatele Freselle
Logistics, Capital Mill, Kart
Group, FinEst Chem, Abiveod!

Ivo Pukk

Viimsi Tigers Gym

Viimsi tenniseväljakud
on avatud
Mõisapargi väljakud
Pargi tee 7, Viimsi alevik
Tennis – 2 kunstmuruga väljakut
Info ja broneerimine: Ivo Lehtmets, e-post Ivo.Lehtmets@
viimsivv.ee, tel 5692 4123.
Püünsi Kooli väljakud
Kooli tee 33, Püünsi küla
Tennis – 2 saviliivakattega väljakut
Info ja broneerimine: Martin Kaalma, tel 5622 9459.
Nädalavahetuse ajad palume broneerida hiljemalt reede
õhtul kell 18.

Remo Merimaa
Sporditöö koordinaator
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Viimsi valla kultuurikalender
6.–19. mai
JUMALATEENISTUSED		
8. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
15. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Nelipüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
19. mai kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Eesti Rahvusmeeskoor & Kadri
Voorand – Olav Ehala laulud
Piletid Piletilevis 10/6 €,
kohapeal 12/8 €
Viimsi Kooli kontserdisaalis
kell 21
Kontsert – Ski Bigbänd (Norra)
& Majken Christiansen (Taani)
Vaba sissepääs!
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
Black Rose Pubis
8. mai kell 11
Emadepäeva kontsert
Laulavad Prangli koolilapsed
Luigi Õunapuu juhendamisel
Uku Suviste kontsert
Kohvilaud, üritus on tasuta!
kell 9 Reisilaev Wrangö lisareis
Leppneemest
Prangli rahvamajas

MUUSIKA			
6. mai kell 16
7. Viimsi JazzPopFest
Kooride konkurss
A-kategooria – Simply the Best
Vaba sissepääs!
kell 19
Ski Bigbänd (Norra), Majken
Christiansen (Taani) & Kadri
Voorand (Eesti)
Piletid Piletilevis 10/6 €,
kohapeal 12/8 €
Viimsi Kooli kontserdisaalis
kell 22
Kristel Aaslaid & bänd
Vaba sissepääs!
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
Black Rose Pubis

10. mai k 16
Kontsertsari “Hingemuusika“
Pirjo Levandi (vokaal)
Kaido Kodumäe (kitarr)
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Vaba sissepääs!
Eesti Sõjamuuseumis

7. mai kell 12
Emadepäeva kontsert
Vaba sissepääs!
Viimsi huvikeskuses
kell 13
7. Viimsi JazzPopFest
Kooride ja vokaalansamblite
konkurss
Tulevikukoorid – Future is Yours
B-kategooria koorid – Just for Fun
Vokaalansamblid – Little Less
Vaba sissepääs!
kell 19
Kontsert “Vaikuse laul“

13. mai kell 21
Ikevald Rannap & DJ Tõnis Kotsar
Info ja laudade broneerimine
tel 5628 2261
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

12. mai kell 19
Viimsi valla sünnipäeva vabaõhukontsert
Väikeste Lõõtspillide Ühing,
Marko Matvere
Henn Rebane ja Mikk Langeproon
Randvere pasunakoor
Vaba sissepääs!
Viimsi vabaõhumuuseumis

14. mai kell 12
Viimsi Muusikakooli kevakontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 18
Viimsi koguduse kammerkoori
ja Hamina kiriku kammerkoori
kontsert

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 21
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine
tel 5628 2261
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

19. mai kell 18
Kevadkontsert
Tasuta!
Viimsi Koolis

14. mai kell 18–22
Eesti Sõjamuuseumi muuseumiöös on laineid!
Aadu Jõgiaasa räägib 1991. aasta
augustiputšist
Esineb ajateenijate ansambel
Lastele sidemäng
Avatud on kohvik
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis
kell 18–23
Muuseumiöö – öös on laineid
Tasuta!
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
Viimsi vabaõhumuuseumis

TEATER
9. mai kell 20
Start-up comedy “Ämbrisse
astumise ajastu“
Tõnis Niinemets
Viimsi Kooli aulas
10. mai kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
“Meie naised“
Piletid 13 €, 15 € Piletilevis ja
huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
NÄITUS				
Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde müüginäitus
Rannarahva muuseumis
17.–31. mai
Viimsi päevakeskuse käsitööringide näitus
Viimsi päevakeskuse saalis
Kuni 27. mai
Naima Neidre näitus
“Rändavad mõtted“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 31. mai
Raamatuväljapanek “Kevad aias“
Prangli raamatukogus
Kuni 31. mai
Näitus “Sõbralik kaisuloom kaissu“
Vaba sissepääs!
Viimsi huvikeskuses
Kuni 31. august
Stendnäitus “Kaart ja Kaart –
ajareis Tallinnas“

LOENGUD ja VESTLUSÕHTUD	
7. mai kell 11
Naistehommik
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. mai k 18
Loeng: Kuidas koeraga turvaliselt jalutada?
Lektor: Kati Ernits
Korraldaja: MTÜ Viimsi Koer
Osavõtutasu 10 €
Viimsi Kooli meediaklassis
19. mai kell 19
Kirovi kolhoosi teemaline
vestlusõhtu
Aare Asi: peakonstruktor ja
kolhoosi aseesimees
Rannarahva muuseumis
SPORT 			
6. mai kell 15
Viimsi valla MV ujumises
Lisainfo: www.viimsivald.ee
Korraldaja: Viimsi Veeklubi
Viimsi Kooli ujulas
15. mai kell 9
30. Viimsi Jooks
Maraton – 42 km
kell 12
Poolmaraton – 21 km
kell 14
Jooks/käimine/kepikõnd – 10 km

Eesti esimene start-up comedy ka Viimsis
9. mail algusega kell
20 toimub Viimsi Koolis
start-up comedy “Ämbrisse astumise ajastu” koos
näitlejast koomiku Tõnis
Niinemetsaga.
Start-up comedy ei ole kogemata valesti kirjutatud püstijala komöödia…
Start-up comedy on uus,
värske, naljakas, terav, tihe,
ootamatu, põhjalik, innovatiivne ja üliäge suund huumoris. See on otsing, ambitsioon,
idee ja kompromissitu lahendus.
Start-up comedy ei paku
klišeesid ja vanu kulunud nalju… Sorry!
“Ämbrisse astumise
ajastu“ etendustel
räägib Tõnis Niinemets kõige teravamatest teemadest, mis meie ümber pead tõstavad. Ta räägib

riigist, meediast, majandusest,
trendidest ja iseolemise olematusest. Ta räägib feilimisest ja
sellest mitte välja tegemisest.
Ta käsitleb ühiskondlikult ja
globaalselt olulisi küsimusi. Juhib tähelepanu kitsaskohtadele
ja absurdsusele meie igapäevaelus, inimestevahelises suhtluses ja inforuumis.
Tõnis Niinemets
ootab kõiki
viimsilasi 9. mail
esimesele start-up
comedy õhtule!

n Tõnis

Niinemets on 28-aastane Rakveres sündinud näitleja.
on abielus, kahe lapse isa.
n Tõnis on andekas, ülimalt mitmekülgne ja võimekas näitleja.
On täiesti normaalne, kui see tuleb Teie jaoks üllatusena ning
Te ei ole teda teatrilaval näinud, sest enamus eestlasi ei ole
Von Krahli Teatris käinud… Seal on väga väike saal…
n Tõnis töötas aastatel 2012–2015 Von Krahli Teatris, 2015. aasta sügisest on ta vabakutseline.
n Esimesed kokkupuuted teatrilavaga toimusid Rakvere Gümnaasiumi Teatriansamblis.
n Ta on Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaat 2005.
n Pärast gümnaasiumi lõpetamist 2007. aastal asus õppima Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonda,
mille lõpetas 2011. aastal näitlemise erialal.
n Tõnis

Ta küsib, kuidas sünnib
uus normaalsus ja kas
kõik uus on normaalne?

Kui tahad naerda, tule etendusele!
Idee ja kontseptsioon Tõnis Niinemets, Kertu Moppel,
Karl Kermes (Point), Birgit Kermes.
Piletid müügil Piletilevis
hinnaga 16–18 €.

Point

Viimsi poolsaarel
Kell 9 algab registreerimine
lastejooksudele
Lisainfo: myfitness.ee/viimsijooks
Viimsi staadionil

18. mai kell 15
Rattamatk
Lisainfo trajektoori kohta:
randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses

LASTELE JA NOORTELE		
4. mai kell 15
Parim ligrettotaja
Lisainfo: randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses

EAKATELE			
6 . mai kell 15
Emadepäeva tähistamine
Viimsi päevakeskuses

6. mai kell 18
Noorteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
6. mai
Vanade mänguasjade näitus
Viimsi noortekeskuses
9. mai kell 16
Kokandus
Osalemine 1 €
Viimsi noortekeskuses
11. mai kell 16
Kristi kokteilid (osalustasu 1 €)
Lisainfo ja registreerimine:
randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
13. mai kell 15
Rahvastepall
Lisainfo: randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 17
Filmiõhtu
Tasuta!
Viimsi noortekeskuses
16. mai kell 16
Stand-up komöödia – Markkus
Mätlik
Üritus on tasuta!
Viimsi noortekeskuses
17. mai kell 15
T-särkide kujundamine (kaasa
võtta oma särk)
Lisainfo randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 16
Loovusring: meisterdame murupea
Üritus on tasuta!
Viimsi noortekeskuses

12. mai kell 12
Infotund kuulmisest
kell 14
Pärastlõuna Contraga
Vaba sissepääs!
Viimsi päevakeskuses
14. mai kell 14
Harjumaa seeniortantsupidu
“Tantsurõõm”
K 13.45 algab rongkäik Randvere päevakeskuse juurest
Randvere Koolis
15. mai kell 11
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
K 10.53 buss V5 väljub haigla eest
Kogunemine Kelvingi külakeskuse ees
Matka pikku u 5 km
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Lisainfo: Volli Kallion, tel 6012 354
Kelvingi külas ja metsas
VARIA
7.–8. mai kell 10–14
Taluturg
Müügil eestimaine väärt toidukraam
Viimsi vabaõhumuuseumis
14.–15. mai kell 10–14
Taluturg
Müügil eestimaine toidukraam
Viimsi vabaõhumuuseumis
15. mai kell 18.15
Helimeditatsioon gongide ja
helikaussidega
Osaluspanus 8 €
Registreerimine: vilmar.schiff@
mail.ee või tel 5334 0049
Viimsi huvikeskuses

ERALASTEAED TIBU
PAKUB TÖÖD OMA VÄIKSES SÕBRALIKUS LASTEAIAS
lastesõbralikule, tööd armastavale

ÕPETAJA ABILE
Töö kirjeldus
• igapäevane tegelemine lastega
• õpetaja abistamine õppekasvatustegevuse läbiviimisel
• puhtuse tagamine rühmas
• toidu serveerimine ja laudade koristamine
Nõudmised kandidaadile
• kohusetundlik
• korrektne
• sõbralik
• koostöövalmis
• hoolikas
Kasuks tuleb kogemus eelkooliealiste lastega töötamisel.
Eralasteaed Tibu – Vehema tee 6, 74001 Viimsi
Tel. 5192 5869, 6020 083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

Eralasteaias Tibu on vabu kohti 1,5–7-aastastele lastele!
Ootame Teid majaga tutvuma, helistades ette telefonil
5192 5869 (Mari-Ann).
www.lasteaedtibu.ee
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Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kooliperre
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

Püünsi Kooli direktorit
Nõuded kandidaadile:
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 “Direktori, õppealajuhataja,
õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõike 1 nõuetele;
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise,
ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus koolijuhina;
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine.
Omalt poolt pakume:
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd;
• võimalust koostöös valla haridusjuhtidega kujundada Viimsi valla hariduselu.
Kandidaatidel palume esitada:
• sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
• essee (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt
oma visiooni teemal “Püünsi Kool aastal 2020”;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 10. maiks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Harjumaa märgusõnaga “Püünsi Kooli direktor” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele.
kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, tel 6028 843, janek.murakas@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel 6028 872, nele.kilk@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

EHITUSJÄRELEVALVE INSPEKTORI
leidmiseks.

Ehitusjärelevalve inspektori peamisteks ametiülesanneteks on ehitusjärelevalve teostamine Viimsi valla
haldusterritooriumil, kasutuslubade menetlemine, töö ehitusregistriga. Ehitusalaste nõuete rikkumise
korral haldusmenetluste ja vajadusel väärteomenetluste läbiviimine.
Nõuded kandidaadile:
• ehitusalane kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), soovitavalt kohalikus omavalitsuses;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide tundmine ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus suhtlustasandil
ametialase sõnavara valdamisega;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
• väga hea meeskonnatöö oskus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, Cad tarkvara (AutoCad või Bentley) ning teiste ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• B-kategooria juhiloa olemasolu ja isikliku auto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
• aktiivset ja toetavat meeskonda;
• kaasaegset töökeskkonda.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete
kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 9. maiks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Harjumaa märgusõnaga “ehitusjärelevalve inspektor” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
nele.kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: ehitusameti juhataja Jüri Kurba, tel 6028 878, jüri.kurba@viimsivv.ee, konkursi teemaline
lisateave jurist Nele Kilk, tel 6028 872, nele.kilk@viimsivv.ee.

Lavendli pood
A

eg kulgeb omasoodu ja muudatustest pole pääsu. Mõni aeg tagasi seisid kõrvu Viimsi Market ja Viimsi Market kui kaks vennakest, kes kummalisel
moel sarnased nimed saanud. Väikese
varariatsiooniga küll, aga ikkagi. Segadust kui palju!
Ühisel nõul ja arutluste tulemusena sai
väiksemast naabrist Lavendli pood ja
nüüdsest ilutseb kaupluse fassaadil uus
ja uhke nimi. Igati mõistlik asjade käik
ja lahendus, kuna sama katuse alla mahub tegutsema ka teisi Lavendleid – Lavendel Café ja Lavendel Spa Hotel.
Nimemuutusega seoses kaupluse olemus ei muutunud. Pakutav on ikka endine. Lavendel Café köögist ja pagarite-kondiitrite ahjudest tulnud toodang
on viimsilastele (ja mitte ainult) tuntuks
saanud ja populaarsust kogunud. Oma
toodang, mis kohapeal värskest ja valdavalt kohalikust toorainest valmistatud,
moodustab kogu kulinaarialeti valiku –
salatitest poolfabrikaatideni. Grillhooaja saabudes lisanduvad juba eelmisel
suvel esitletud ja tuttavaks saanud grillvorstid ning kõikvõimalikes erinevates
marinaadides lihad. Kindlasti lisandub
ka midagi uut!
Need, kelle suur kirg on pagaritooted,
juba teavad, et hommikused värsked soojad pirukad mis tahes magusate või
soolaste täidistega ei lase Lavendli poe

saialetist mööda kõndida ilma mõne ahvatluse kotti pistmisteta. Ja muidugi need
ülihead leivad seemnetega, seemneteta
või kliidega, ciabattad päikesekuivatatud tomatite või oliividega… mmm!
Ja neile, kes veel ei tea (aga püsikliendid ju teavad) olgu siinkohal öeldud, et
Lavendel Café pakub kõike seda sooja,
värsket ja ahjust võetud headust igal argipäeval oma lõunabistroos. Oma käega lõigatud käär ahjusooja leiba, millele
maitsekas ürdivõi peale määritud on üks
igavesti mõnus suutäis. Maitseb niisamagi, aga Lavendel Cafè kokkade poolt
valmistatud koduste praadide ja suppide
kõrvale sobib veel eriti hästi.
Kevad toob lähemale ka lõpupeod nii
koolides kui ka lasteaedades. Ka sel puhul tasub Lavendli poest läbi astuda, sest
peolaudade katmine ei valmista Lavendel
Café kokkadele mingit muret. Seda muretum saab aga olema võõrustajal – tordid, kringlid, soojad ja külmad suupisted,
salatid ja mis kõik veel. Iluks peolauale ja
kiituseks perenaisele. Kõike saab tellida,
tulles poodi kohapeale või eriti mugava
variandina otse meie kodulehelt www.
lavendlipood.ee.
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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 ning viljapuude
lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias. Kodumeistri teenused. Tel 5139 437, e-post igor@infinitas.ee.
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 Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb teie
koju teile sobival ajal. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 eurost. Massööri
tellimine aadressil reedu48@hotmail.com või telefonil
5092 550, Reet.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede
montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. Liiva, killustiku
ja mulla müük. Ekskavaatori ja transporditeenused. Tel
5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877
1665 või info@puhaskolle.ee.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti
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, tänavakivide 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 tänavakivide ja
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehitusega
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 kanalisatsioonitorustiku ning liitume valla veevärgiga. Majasisesed santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja survestamine.
Keevitustööd. Kaevetööd: väike ja suur traktor (Roxsoni
võimalus). Platside ja aiateede kivitamine, äärekivide
paigaldus. Mahutite ja septikute paigaldus. Garantii tehtavatele töödele 2 a. Tel 5656 7690, Enno.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu. Tasuta aiast,
garaažist: torud, plekk, pesumasinad, pliidid, vannid,
radiaatorid, kraanid, tööriistad, seadmed, mootorid,
kaablid jne. Korteritest, majast 10 €. Külmkapid, boilerid
10 €. Tel 5550 5017.
n Pottsepatööd ja korstnapühkimise teenus (akti väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
9-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Pakume okste ja lehekottide veoteenust. Tel 5850
4455, www.e-compost.ee.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Pügan
hekki. Tel 5542 791, Toivo.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.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 Teostame ehitus- ja remonditöid: siseviimistlus – plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad; üldehitus- katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid,
terrassid, palkmajad jooniste järgi. Helistage – pakume
teile parima lahenduse! Tel 5897 6656, e-post meelisehitus@gmail.com.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija
teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post
margus@korvent.ee, tel 5526 281.

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

n Müüa (odavalt ära anda) neli autole Audi 100 kuulunud
ratast korralike suverehvidega. Tel 5101 583, Rein Uustalu.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus. Tel 5249
034. www.iis.ee.
n Teostame ehitus- ja remonttöid. Koos leiame lahenduse, helistage! Tel 5780 8203.
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 Seadistame ja mõõdistame ventilatsiooni. www.aerox.
ee, tel 5815 4206.
n Väliköögid, looduskivi tööd. Pikaajaline kogemus.
Tel 5668 0146, Andres.
MÜÜK
n Müüme kõrgekvaliteetset vihmaussikomposti. Pakendatud 25 l kasutusõpetusega kottidesse. Alates neljandast kotist kohale toomine tasuta. 4,5 € kott. E-post
markko@e-compost.ee, tel 5457 3551.
n Küte: 3 m ja halg 30-60 cm, hind al 16 €/rm; korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus, al 1.90 €/
võrk. Transport hinnas. Halumasina (EVO36) rent ja teenus.
Tel 5620 8210.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod hea
manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni.
Püsiklientidel soodushinnad! Tel 5252 632.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 5092 936.
n Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm
(alates 33 €/rm). Kojuvedu. Tel 5227 345, e-post
marek406@gmail.com.
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt (tsingitud
ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 €. Tõstuks 2.5m*2m 450 €.
www.finegarden.ee , tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale ja lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldusega, turbapõhine ja väga hea toiteväärtusega
ning ilma kivideta. Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3)
musta mulda hea manööverdamisvõimega kalluriga,
hind 80 €. Tel 5252 632.
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, mulda,
liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.
n Hall lepp al 35 €, sanglepp al 37 €, kask al 39 €, metsakuiv okaspuu (kuusk) al 37 €. Mõõdud vastavalt tellija
soovile 30-60 cm. Hinnad sisaldavad vedu ja käibemaksu.
E-post laanesaemees@gmail.com või tel 5697 5216.
TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega
Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised saata
norsk112@hotmail.com.
n Otsime Viimsis asuvale tootmisettevõttele koosteoperaatorit. Töö ei ole füüsiliselt raske, kuid eeldab keskendumist ja täpsust. Töö toimub n-ö “puhtas keskkonnas”.
Vajalik eesti keele oskus suhtlustasandil. Töö on täisajaga
kell 8,30–17,00. Töötasu 4–5 €/tund (bruto). CV ja info
mpartner@mpartner.ee või tel 5810 0125.
n Kui sulle meeldib suhelda inimestega, oled distsiplineeritud ja hea pingetaluvusega, siis kandideeri turvatöötaja ametikohale Miiduranna Konsumisse, Ranna tee
46. Tööle asumise aeg 01.06.2016. Saada oma CV e-posti
aadressil info@groma.ee, lisainfo tel 5298 148.
n AS Fertilitas võtab tööle hooldaja. Töö graafiku alusel.
Lisainfo tel 6059 6007.
OST JA MUU
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
n Keeleõpe – inglise, soome, rootsi. Individuaaltundide
paketid (20 t, 30 t ja 40 t pakett). Minigrupi (2 õpilast)
kursused aastaringselt. Ettevõttesisene koolitus. Tere tulemast proovitundi (2x45 min; 2x19 €)! www.kajavahikoolitus.ee, tel 5530 122, e-post info@kajavahikoolitus.ee.
Aadress: J. Vilmsi 53 G, Tallinn, Kadriorg.
n Ostan garaažiboksi Viimsis Katlamaja teel. Tel 5820
4667, Jaan.
n Pakkuda Viimsis Kendra Ilutoas rendipinda juuksurile,
massöörile kuutasu või päevaraha alusel. Lisainfo geidimartin@gmail.com või tel 5101 467.
n Naine lapsega soovib üürida väikest maja või korterit Randveres või selle läheduses. Tel 5393 9007, e-post
signe.tiigirand@mail.ee.

Nõmme turul avatud
loodustoodete
kauplus Peletaja
tigude, Lusitaania teetigude,
nälkjate, muttide, vesirottide,
herilaste, sipelgate tõrjeks ja
eemaldamiseks.

6. mai 2016

Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
Vabad ametikohad:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
- LETITEENINDAJA
- SAALITÖÖTAJA
- TRANSPORDITÖÖLINE
- KORISTAJA
Ettevõtte pakub:
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia
45 eurot
Võta meiega ühendust ja leiame sulle sobiva ametikoha!
Helista +372 5556 6239, kaupluse juhataja tel: +372 5556 6592
või saada oma CV: personal@maxima.ee
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ÄRITARE VIIMSIS!
KUS SIIS VEEL?
viimsiaritare.ee

K

üllap oleme kõik kasvõi karikatuuri kujul
kohanud pilti, kus tühermaal sõitev autojuht möödub teeäärsest reklaamtahvlist,
mille peal on täpp ja täpi juures tekst: kui Sa elaksid siin, oleksid juba kodus.
Nali naljaks, aga Viimsis on selline idee teoks saamas.
Õnneks mitte nii drastilisel kujul, vaid märksa reaalsemalt, sest kodu asemel on teemaks töökoht ja täpi
asemel on peategelaseks Äritare! Nii et paljud viimsikad saavad juba aasta pärast õhata: töötaks ma siin,
oleksin juba tööl!

KODULÄHEDANE BÜROOPIND
SÄÄSTAB AEGA JA RAHA!

Täpselt nii. Kelle töökoht saab olema Viimis Äritares,
see ei pea enam aega kulutama tipptunnis tiksumisele
ega ajanappuses gaasitallamisele. See aeg jääb temal
üle kodu, pere ja sõprade jaoks. Kasvõi pool tundi
päeva jooksul säästetud aega teeb töönädalas kokku
3 ja pool tundi, mis 48nädalase tööaasta puhul teeb ca
170 tundi, mis omakorda on kokku 7 päeva ehk terve
nädal!
Järelikult: kes valib kodulähedase kontori, see puhkab
nädal aega kauem kui seni!

Mugavusele lisandub ka rahaline tegur. Kes hakkab
endale bürood ise tekitama, peab teadma, mida ta tahab täna ja mida aasta-paari pärast. Paraku selgub
mõnigi kord, et vaevaga valmis saadud büroo oleks
pidanud olema suurem või väiksem või hoopis teises
kohas. Kuid Viimsi Äritares seda muret pole. Üüripinna saad üürile võtta, selle suurust reguleerida ja soovi
korral kahjusid kandmata mujale liikuda.

ÄRITARE TOODAB ENERGIAT
JA SÜNERGIAT

Büroohotelli tüüpi töökoht on koht, kus Sinu ettevõte
tunneb end kui kala vees – teiste kalade sees. Esiteks
pole hakatuseks tarvis sobiva pinna leidmiseks närve
kulutada, teiseks pole hiljem tarvis pead vaevata leitud
pinna haldamise ega remondiga. Seetõttu saad oma
närve ja pead rakendada selleks, milleks nad loodud on:
sisuliseks tegevuseks unistuste realiseerimisel.
Ning kolmas ja paljude jaoks võib-olla kõige olulisem
lisaväärtus sünnib sellest, et koos Sinu ettevõttega
töötab Viimsi Äritares teisigi praktilise meelega ettevõtlikke inimesi erinevatest valdkondadest. Nii pakub
selline keskkond paratamatult koostöövõimalusi ja
sünergiat, mida mujalt on raske oodata.

Äritare asukoht Viimsi keskuse kõrvale pakub alternatiivi neile, kes igapäevasest tipptunniliiklusest on
tüdinud. Sa võid saabuda tööle mööda kergliiklusteid
jalutades või veeredes. See võimalus sobib nii sellele,
kes enda tervist taga ajab, kui sellele, kel tervis juba
korras ja süda valutamas keskkonnamurede pärast.
Võib julgelt väita, et lühikeste ja asjatute autosõitude
vähenedes paraneb vähemalt kodukandi miljöö. Kes
aga eelistab siiski autot, siis on teretulnud temagi, autot ootab mõnus ja avar maa-alune parkla 47 autokohaga. Väliparklas on kohti 59.

ÄRITARE ARENDUS JA VÕIMALUSED

Maja on 3-korruseline. Esimesele korrusele on projekteeritud pinnad kaubanduse ja teeninduse tarvis. Teisele ja kolmandale korrusele on projekteeritud erineva
suurusega büroopinnad koos ringkoridori ja abiruumide plokiga. Väljarenditavaid büroopindasid on võimalik muuta vastavalt rentniku soovile, lisades võimalusel
ka puhkenurga ning tualettruumi.
Hoone keskele on kavandatud uudse lahendusega klaasiga kaetud valgusšaht, et tagada kõikidele tööruumidele loomulik valgustus.
Äri- ja büroopindu on Viimsi Äritares mitmes suuru-

ses, alates 17 m2 ja lõpetades kasvõi terve korrusega.
Üüri hind sõltub üüritava pinna suurusest ja lepingu
pikkusest.
Hoone valmib juulis 2017, aga juba praegu on kindel,
et lõpptulemust kaunistab idee ja lahenduse ühtsus, mis
tagab ka sisu ja vormi kooskõla. Siin hakkab äri elama!
Professionaalsel tulemuse tagab professionaalne arendaja, kelleks Viimsi Äritare puhul on Kaarsilla Kinnisvara OÜ. See on aastal 1996 asutatud kodumaisel
kapitalil põhinev ettevõte, mis kasvas välja Tirsi kaubandusketist. Täna ollakse erinevate kaubandus- ja
teenuspindade operaatoriks Tartus, Tallinnas, Pärnus
ja Narvas. Hallatavaid pindu kokku on 32 000 m2, rentnikest on tuntumad Selver, Tööriistamarket, Konsum,
Fixus ja Ruukki Express Katusekeskus.
Et aga mitte muuta artiklit kiidulauluks, võiks teema kokku võtta järgmiste sõnadega: Viimsi Äritare
puhul on tegemist saavutusega, mille kohta võib
julgelt öelda, et kui teda ei oleks tulemas, tuleks
ta välja mõelda!
ÄRITARE üldandmed
Kinnistu pindala:
3827 m2 + 815 m2
Ehitusalune pind:
2128 m2
Korruseid:
3
Parkimiskohtade arv: 106, sh invakohti 3

6. mai 2016
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Suurim veinivalik Eestis

Saksamaa veinipäevad
Maitsete üllatavad kombinatsioonid!

5.-15. mai

SAKSA TOITUDE JA
VEINITUTVUSTUSED,
DEGUSTEERIMISED
VIIMSI DELICE
07. mai, kell 14-16
14. mai, kell 17-19
SOLARIS TOIDUPOOD
06. mai, kell 17-19
13. mai, kell 17-19

Sommeljee Kristjan Markii

KENDERMANNS
DORNFELDER TROCKEN

kaitstud päritolunimetusega vein
75 cl

5.99
L 7.99

KENDERMANNS
GRAUBURGUNDER TROCKEN
kaitstud päritolunimetusega vein
75 cl

5.99
L 7.99

HENKELL BRUT

KÖNIGSMOSEL RIESLING

kvaliteetvahuvein
75 cl

kaitstud päritolunimetusega vein
8,5%, 300 cl

4.99

14.99

L 6.65

L 5.00

TOIDUSOOVITUS
REINERT SCHWARZWALDI
SINK JA PIPRASALAAMI

-19%

100 g / 120 g

1.54

1.89 kg 15.40/12.83

TURSAFILEE
nahaga
kg

-15%

12.95
15.20

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Viimsi Delice Toidupood Viimsi Kaubanduskeskus, Randvere tee 6, E-P 9-22 I Solaris Toidupood Solaris Keskus, Estonia pst 9, E-P 9-23

delice.ee, solaris.ee

delicetoidupoed

