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Viimsilased, tulge talgutele!

Prangli ja pranglilased
ootavad külla! Loe lk 10–11

Rohuneeme
tee remont
Riigitee nr 11251 Viimsi – Rohuneeme
lõigu 1,1–7,3 km taastusremondi töödega alustatakse esialgse plaani kohaselt 2. mail. Tööd kestavad 3 kuud.
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). Omanikujärelevalve: TPJ Inseneribüroo
OÜ, insener Alvar Kruuse (Alvar@tpj.ee, tel
511 4292).
Palume nii autoga kui ka ühistranspordiga
liiklejatel arvestada piirangutest tingitud sõiduaja pikenemisega. Ühistranspordil võib tööde
ajal esineda kõrvalekaldeid sõidugraafikuist.
Täpsemat infot liikluskorralduse ja piirangute
kohta saab Maanteeinfokeskuse telefonilt 1510
või veebiaadressilt https://tarktee.mnt.ee.
Loe remondist ka www.viimsivald.ee!

Prangli saare talgute suurimaks ühiseks talgutööks oli eelmisel aastal kultuurikuuri vaiba kloppimine. Fotod Liina Rüütel ja Alar Mik

Kommunaalamet

Kolimised!

Viimsi vallavalitsuse talgud toimusid möödunud aastal Haabneeme rannas.

Teeme Ära talgupäev toimub
traditsiooniliselt maikuu
esimesel laupäeval, tänavu
7. mail. Talgupäeva eesmärk
on edendada ettevõtlikkust
ja aktiivset eluhoiakut,
parandada meie ühist elukeskkonda ning tugevdada
kogukondi.
Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev
sai tõuke 2008. aasta suurest prügikoristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest. Alates 2010. aastast pakuvad talgud
igale kodanikule, kogukonnale ja
ühendusele võimaluse midagi oma
elukeskkonna heaks teha. 2015.
aasta talgupäeval korraldati üle
Eesti 1808 eriilmelist talgut kokku
47 136 osalejaga.

Osale!

Talguid saab registreerida juba märtsikuust, talguliste registreerimine
algas 18. aprillist. Selleks tuleb täita
vorm www.teemeara.ee kodulehel.
Praegu on viimane aeg mõelda,
mis kodukandis tänavu tegemist
vajaks, ning talgud registreerida.
Oodatud on nii värsked talguideed
kui ka juba pikema traditsiooniga
ettevõtmised. Kõik, kes tahavad
panustada, leiavad kindlasti väljakutseid pakkuva töö ning toreda
seltskonna.

Talgute korras puhastati ja värviti ranna mänguväljakud.

Toetame talguid!

Viimsi vallavalitsus toetab kõiki
talguid, mille käigus koristatakse
avalikku ruumi, prahikottide ja kinnastega. Peale talguid organiseeritakse ka kogutud prahi äravedu
(mille lepib talgujuht kommunaalametiga kokku). Talgujuhtidel on
võimalus tulla prahikottide ja kinnaste järele vallamajja, kommunaalametisse alates 25. aprillist.
Kõikidest registreeritud talgutest
ja seal tehtavatest töödest annab
Viimsi Teataja ülevaate 6. mai
lehes. Hetkel on Viimsi vallas registreeritud 14 talgut. Loodame,
et see arv mai alguseks kahekordistub.

Veeohutus ja merekultuuriaasta

Iga kogukond otsustab ise, millised tööd sel korral talgutena ette
võetakse. Üheks üle-eestiliseks fookusteemaks on veeohutus, mis haakub merekultuuri aasta temaatikaga. Viimsilastel, mereäärsel rahval,
on kindlasti ka selles osas kõigil
palju õppida ja ära teha. Kõrvale ei
jää ka mullu suurema tähelepanu
all olnud tuleohutus, kuna eelmise
aasta kogemus näitas, et tuleõnnetuste ennetamisele ei ole talgute
raames sageli veel mõeldud.
Jõudu tööle, kohtume talgutel!

Kommunaalamet

Tuleohtlik aeg
Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga määrati tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 9. aprill.
Kuivas heinapõllus väljub tuli hetkega kontrolli alt ja võib põhjustada
märkimisväärset kahju nii keskkonnale kui ka inimeste varale. Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna juhataja Marko Rüü sõnul on viimase paari nädalaga hüppeliselt kasvanud põlengute arv looduses, mis
enamikul juhtudel on alguse saanud hooletust lahtise tule kasutamisest.
Inimeste teadlikkus on päästeameti hinnangul suurenenud ja tahtlikku kulu süütamist jääb järjest vähemaks. Maastikupõlenguid põhjustab eelkõige inimeste hooletus – ohutusnõuetele mittevastav lõkke
tegemine, maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni.
Lõket võib teha ainult tuulevaikse ilmaga mittesüttivale pinnasele,
tuleaseme kaugus hoonetest peab olema vähemalt 15 ja metsast 30
meetrit. Käepärast tuleb hoida esmased kustutusvahendid. Kulupõletamise keelu eiramine võib kaasa tuua märkimisväärse rahatrahvi.

Päästeamet
Lõkkes jäätmete põletamine katab aia mürgiste ainetega
Keskkonnaministeerium meenutab, et jäätmete põletamine lõkkes kahjustab nii keskkonda kui ka tervist.
“Nii tuba kui aeda koristades leiavad inimesed sageli suuremaid
esemeid, näiteks (aia)mööblit, riideid ja ka autorehve, millest tahetakse vabaneda. Tihti tehakse seda kahjuks neid kodus põletades. Aga
vanu mööbliesemeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid ning ka rehve saab
viia jäätmejaama,“ sõnas keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.
Eesti Keskkonnauuringute Keskus (KUK) korraldas puhta puidu ja
olmejäätmete lõkkes põletamise katse, mille käigus selgus, et otseselt
kantserogeensete ühendite hulk on olmejäätmeid põletades oluliselt
kõrgem. Dioksiinide tase jäätmelõkke suitsus oli üle kahe korra kõrgem
prügipõletustehastele kehtestatud piirväärtusest. Teatud plastitüüpide
põletamisel võivad vahed olla aga suisa tuhandetes kordades.
Keskkonnaministeeriumi teavituskampaania “Säästad või saastad?“
pöörab elanike tähelepanu ohutule lõkketegemisele. Kampaania kodulehelt www.lõke.ee leiab rohkelt infot prügi põletamise ohtlikkusest.

Keskkonnaministeerium

Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisamet on kolinud!
Ameti leiab nüüd AS-i Viimsi Vesi endistest ruumidest (Nelgi tee 1), politsei vastast. Sissepääs huvikeskuse peauksest (jälgida suunavaid viitasid). Lisainfo telefonil
6028 871.

Viimsi vallavalitsus
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Detailplaneeringute ja Muuga sadama
mürauuringu esitlus
4. mail algusega kell 16 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Viimsi aleviku keskuse ala (endised kasvuhooned ja katlamaja) piirkonna planeeringu ruumilisi visioone.
Oma visioone tutvustavad Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri instituudi tudengid. Valminud
töödega on võimalik alates 25. aprillist tutvuda Viimsi vallamajas ning valla veebilehel www.viimsivald.ee.
5. mail algusega kell 16 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik)
Rohuneeme küla kinnistu Vana-Valli detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti
tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala asub Viimsi vallas Rohuneeme külas, Kalmistu tee ja Valli tee ristmiku kõrval.
Teeäärse krundi maaüksuse juhtfunktsioon üldplaneeringu järgi on äri- ja büroohoonete maa
ning kinnistu merepoolne osa on metsamajandusmaa.
Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Alal kasvavad erinevat liiki puud. Ala on tihe ja hooldamata.
Planeeritava maa-ala looduslik reljeef on langusega edelast kirde suunas. Planeeritava maa-ala
suurus on 1,67 hektarit.
Detailplaneeringus on Vana-Valli krunt jagatud kaheks krundiks, millest ühe sihtotstarbeks on
määratud maatulundusmaa ning teeäärse krundi sihtotstarbeks on määratud äri- ja elamumaa
ning millele on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise hoone ehitamiseks.
Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.
9. mail algusega kell 16 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga
sadama mürauuringut.
Mürauuringu eesmärk on:
- teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja müra kaardistamine;
- selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;
- selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.
Koostatava mürauuringuga on võimalik alates 2. maist tutvuda Viimsi valla veebilehel www.
viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

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

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 6. mail.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitused
Alates 2005. aastast on
Viimsi vallas ellu viidud
või elluviimisel kolm
ELi Ühtekuuluvusfondi
projekti, mille raames on
rajatud või rajamisel ca
250 km ulatuses vee- ja
kanalisatsioonitorustikke.

Nimetatud projektidest viimase “Viimsi veekorralduse IV
etapp” mahus lõpetati torustike
ehitused aastal 2015 ning tulenevalt Eesti aastaaegadest jäid
teostamata veel tegevused, mida on võimalik teostada soojal
ajal. Suuremas osas on tegemist haljastuse ja teekatte taastamistöödega. Kõik taastamistööd peavad olema teostatud
hiljemalt 1. juuniks 2016.
Alljärgnevalt toome välja
piirkonnad, kus torustike rajamise tulemusena on jäänud teha
kevadised taastamised.

Haabneeme 1 – Pihlaka,
Hõbepaju, Lumemarja,
Melba, Salu, Õuna ja
Sõstra tänavate piirkond ja Mõisaranna
tee ala

25.–27.04 on plaanis Mõisaranna tee ala killustikaluse ettevalmistamine, servade lõikamine, vana asfaldi eemaldamine,
tihendamine ja profileerimine.
Kuna samal alal tehakse elektrikaablite paigaldust, siis selle
ala taastetööd tehakse eraldi.
9.–10.05 asfaltkatte taastamine
piirkondades ning 2.–13.05 haljastamine, alade koristamine, tellijaga ülevaatuse läbiviimine.
Ehitustööde teostaja: Vensen AS, esindaja Peeter Kingsepp, tel 5010 012, e-post peeter@vensen.ee.
Järelevalve: Tallinna Linnaehituse AS, esindaja Aleks Kappo, tel 5547 308, e-post aleks
@tle.ee.

Haabneeme 2 – Lepa,
Toominga, Vahtra,
Männi, Sanglepa, Kolhoosi ja Sõpruse tee,
samuti Haabneeme
rand ja Kesk tee

25.04–13.05 toimub rannaala
kaeveala korrastamine, haljastamine, ronimisredelite normikohane kinnitamine. 21.–22.04
paiku on kavas Männi tee piirkonna killustikaluse ettevalmistamine, servade lõikamine, tihendamine ja profileerimine.
25.04–05.05 toimub Vahtra tee
killustikaluse ettevalmistamine,
servade lõikamine, tihendamine ja profileerimine, kivisillutise paigaldamine kaevetööde
käigus eemaldatud kinnistute
sissesõitudel. 21.–25.04 toimub
Kolhoosi tee soojatrassi äärse
ala ja Mereranna tee 3/Kolhoosi tee 5 kinnistult üleliigse piinase väljavedu ning 25.–29.04
Kolhoosi tee ettevalmistamine
freesipuru tee ehitamiseks, tihendamine ja profileerimine, teeehitustööd, haljastustööd. 27.–

Pärnamäe küla –
Pärnamäe ja Vehema
tee piirkond

Vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus. Foto Alar Mik

Tööd on kavas teha vahemikus
18.–27.04 (äärekivid, kivisillutised, alused) ja 26.04–06.05
(asfalteerimine ja haljastustööd).
Ehitustööde teostaja: Merko
Infra AS, esindaja Leo Rahu,
tel 5680 5350, e-post leo.rahu
@merko.ee.
Järelevalve: Infragate Eesti
AS, esindaja Margus Maripuu,
tel 5039 789, e-post margus@
vihmer.ee.

29.04 Kaluri tee ja Kesk tee läbikaevatud ristmike killustikaluste ettevalmistamine, servade lõikamine, vana asfaldi eemaldamine, tihendamine ja profileerimine. 9.–10.05 asfaltkatte
taastamine piirkondades ning
2.–13.05 haljastamine, alade koristamine, tellijaga ülevaatuse
läbiviimine.
Ehitustööde teostaja: MSM
OÜ, esindaja Aleksander Gorohhov, tel 5635 5408, e-post
aleksander@msmarendus.ee.
Järelevalve: Infragate Eesti
AS, esindaja Margus Maripuu,
tel 5039 789, e-post margus@
vihmer.ee.

Milstrandi raudteeäärne torustik 1 –
vahemikus Gerbera
tee kuni Kallavere tee

Laiaküla – Lilleoru tee

Tööd on kavas teha vahemikus
18.–27.04 (äärekivid, kivisillutised, alused) ning 26.04–06.05
(asfalteerimine ja haljastustööd).
Ehitustööde teostaja: Merko Infra AS, esindaja Leo Rahu,
tel 5680 5350, e-post leo.rahu
@merko.ee.
Järelevalve: Infragate Eesti
AS, esindaja Margus Maripuu,
tel 5039 789, e-post margus@
vihmer.ee

Ehitustööde teostaja: MSM OÜ,
esindaja Aleksander Gorohhov,
tel 5635 5408, e-post aleksander@msmarendus.ee.
Järelevalve: Tallinna Linnaehituse AS, esindaja Aleks Kappo tel 554 7308, e-post aleks@
tle.ee.

Lubja küla – Paelille ja
Paenurme tee

Ehitustööde teostaja: Merko Infra AS, esindaja Allan Malva,
tel 5680 5311, e-post allan.malva
@merko.ee.
Järelevalve: Infragate Eesti
AS, esindaja Margus Maripuu,
tel 5039 789, e-post margus@
vihmer.ee.

Viimsi alevik ja Tallinna
linn – Milstrandi raudteeäärne piirkond 2 –
vahemikus Ranna tee
kuni Gerbera tee

Ehitustööde teostaja: MSM OÜ,
esindaja Aleksander Gorohhov,
tel 5635 5408, e-post aleksander@msmarendus.ee.
Järelevalve: Tallinna Linnaehituse AS, esindaja Aleks Kappo, tel 5547 308, e-post aleks
@tle.ee.

Ehitustööde teostaja: AS Viimsi Keevitus, esindaja Filipp Tšumbarov, tel 5322 6169, e-post filipp@viimsikeevitus.ee.
Järelevalve: Infragate Eesti
AS, esindaja Margus Maripuu,
tel 5039 789, e-post margus@
vihmer.ee.

Viimsi asula – Nelgi,
Astri, Pojengi, Pargi
põik, Tare, Begoonia,
Daalia, Amarülluse,
Iirise, Levkoi, Aasalea
ja Meelespea teed

Idarannik – Männikäbi,
Tädu, Soone, Teekalda,
Scüdlöffeli, Tõru, Mardi,
Kadri, Veehoidla, Ritsika, Lasketiiru

Ehitustööde teostaja: AS Viimsi Keevitus, esindaja Filipp Tšumbarov, tel 5322 6169, e-post filipp@viimsikeevitus.ee.
Järelevalve: Infragate Eesti
AS, esindaja Margus Maripuu,
tel 5039 789, e-post margus@
vihmer.ee.
Täname kõikki elanikke
koostöö eest ning loodame, et
hiljemalt selle aasta juuniks
saab koos taastamistööde üleandmisega lugeda projekti lõplikult lõppenuks.

AS Viimsi Vesi

Ka elanikel on võimalik tutvuda Viimsi vallas toimuvate töödega, mis sisestatakse infosüsteemi OPIS (viimsi.opis.ee).
Inimesed, kes on huvitatud Viimsi vallas toimuvatest töödest, saavad vormistada infosüsteemi abil nn infotellimusi.
Selleks tuleb tähistada huvipakutav ala ning kõik tegevused,
mis antud alas toimuvad, laekuvad alati infotellimuse esitanud
inimese e-posti aadressile. Nii võimaldab süsteem kõigil valla
elanikel olla kursis oma kodukoha ümbruses toimuvate tegevustega ja saada nende kohta infot.

Kommunaalamet
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Maikuus on, mida tähistada
Viimsi vald tähistab sel
aastal Viimsi esmamainimise 775. aastapäeva ja valla asutamise
97. aastapäeva.

1241. aastal mainitakse esmakordselt kirjalikus allikas nime
Viimsi. “Taani hindamisraamatus/Liber Census Daniae”
nn Suures Eestimaa nimistus
on nimetatud Revala kihelkonna, Jõelähtme kirikuringkonnas seitsmeadramaalist küla
– Uainra (häälda Vianra, Viama). Viimsi on juubeliaastatel
seda ajaloodaatumit meenutanud ja seepärast tähistame sel
aastal Viimsi esmamainimise
775. aastapäeva. Mitmed sel
aastal toimuvad sündmused kannavad juubeliaasta logo – 775
aastat Viimsi esmamainimisest.
Iseseisev Viimsi vald asutati 11. mail 1919. aastal ja
taastati külanõukogu asemel
taas 20. detsembril 1990. aastal. Eelmise aasta lõpus, 20.
detsembril tähistas Viimsi vald
25. taasasutamise aastapäeva.
11. mail tähistatavat, sel aastal järjekorras 97. sünniaastapäeva oleme seni seostanud ja
ära märkinud traditsiooniliste
maikuus toimuvate Viimsi valla sündmustega – koori- ja vokaalansamblite festivaliga Viimsi JazzPopFest (tänavu 2.–7.
mai) ning traditsioonilise rahvaspordiüritusega Viimsi Jooks
(tänavu 15. mail; loe lk 18).
Tänavu otsustasime aga veel
korraldada neljapäeval, 12. mail

25 aastat valla oma lehte
Viimsi Teataja toimetus
sai kirja: “Õnnitlen Viimsi
Teataja toimetajaid ja ajalehe lugejaid lehe ilmumise 25. aastapäeval!
Valla ajalehe esimene
toimetaja Hillar Pappel.”
Esimene Viimsi Teataja number ilmus 1989. aasta juunis,
ajalehte andis algul välja Viimsi Rahvarinne. Eestis pulbitsesid tol ajal muutused ja seda
kõike kajastas ajakirjandus, seega lehte oli väga vaja.
Viimsi Teataja ei tulnud päris tühjale kohale: 1975. aasta
oktoobrist oli ilmunud Kirovi
kalurikolhoosi ajaleht Randlane, mis lõpetas juba AS Esmari
häälekandjana.
1989. aasta juunis alustanud Viimis Teataja ilmus algul
kord kuus, trükiarv oli 500 ja
see kasvas aasta lõpuks tuhandeni, kogu lehenumbri teave
mahtus siis ära A3 formaadis
lehe kahele poolele. Esimese lehenumbri trükiraha andis Kirovi NKK ja paberimurest aitas üle Pirita LNS. Loodeti,
et edaspidi annetab iga lugeja
lehe jaoks vähemalt 15 kopikat.
20. detsembril 1990 taassündis Viimsi vald. Juba 1990.
aasta juulist alates hakati ka
valla teavet rahvale edastama

Rahvarinde häälekandja Viimsi Teataja kaudu. 1991. aasta
aprillis registreeriti Rahvarinde
häälekandja ümber ja alustas
ametlikult ilmumist valla lehena.
Rahvusraamatukogu andmeil ilmub praegu Eestis um-

bes 110 kohalikku lehte. Viimsi Teataja on üks vähestest
vallalehtedest, mis on järjepidevalt 1989. aastast tänaseni
ilmunud. Sama saab öelda veel
Türi Rahvalehe kohta ja samal,
1989. aastal jätkas ilmumist ka

Viimsist – Henn Rebane ning
saate “Klassikatähed” finalist
ja täna Sibeliuse akadeemias
õppiv Mikk Langeproon. Kontserdi alguses loob tuju Randvere pasunakoor ja maestro
Kristjan Jurss.
Kontsert on kõigile huvilistele tasuta ja ilm tuleb ilus!

Ott Kask

Kultuuri- ja spordiameti
juhataja

Riigigümnaasiumi hoone
arhitektuurivõistlus
Viimsi Teataja
peatoimetajad ja
toimetajad läbi
aastate
1989–1990 - Peeter Ugand
1990–1993 - Hillar Pappel
1994–1997 - Ly Nurmberg
1998 - Heidy Purga, Raoul
Suvi (leht ilmus koostöös
Concordia ülikooli meediakateedriga, mille dekaaniks oli Hagi Šein)
1998–1999 - Ivar Piibur
1999–2001 - Triin Olvet
2001 - Lea Noormets
2002–2006 - Kai Maran
2006–2008 - Merike Taal
2008 - Kerttu Moskalik
2008–2014 - Annika
Poldre, Jüri Leesment
2014–2015 - Meeli Müüripeal
2014 - Liina Rüütel
2015 - Annika Koppel

Viimsi Teataja päis on ajaga mitu korda muutunud. Foto Liina Rüütel

Viimsi sünnipäeva vabaõhukontserdi Viimsi vabaõhumuuseumis.
2016. aasta on Eestis kuulutatud merekultuuriaastaks, mis
Viimsit vägagi kõnetab ja puudutab. Seepärast oli meil au ja
heameel kutsuda sünnipäevakontserdi peaesinejaks Marko
Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing. Veel astuvad üles
Eesti säravaimad akordionistid

nõukogude ajal pika pausi teinud Otepää Teataja.
Viimsi Teataja tiraaž on kogu aeg kasvanud, nagu ka
Viimsi elanikkond, olles tänaseks jõudnud 9320-ni.
Täname lugejaid, autoreid
ja reklaamiandjaid ning loodame, et leht pakub vajalikku
teavet ja sisukat lugemist veel
paljude aastate vältel!

Liina Rüütel
Annika Koppel

Riigi Kinnisvara AS koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Viimsi vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga
kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Viimsi riigigümnaasiumi hoone rajamiseks.
Kavandatav hoone peab vastama arhitektuurselt ja linnaehituslikult asukohale, olema rajatud optimaalsete kuludega,
olema turvaline, mugav, funktsionaalne ning energiasäästlik.
Hoone teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik maa-ala
peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades.
Eesmärgiks on rajada valitud asukohta hästitoimiv riigigümnaasium koos hoone funktsiooni toetavate välialadega. Ideelahendus – arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne eskiisprojekt
– peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline ja võimaldama
tellija eesmärki täita parimal viisil.
Kompleksi kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et lahendus peab olema realistlik, hästi ehituslikult realiseeritav ning võimaldama nii ehituslike kui ka pikaajaliste
ekspluatatsioonikulude kokkuhoidu.
Kavandatav gümnaasiumihoone on plaanis ehitada Viimsi
valda Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8830 ruutmeetrit, ehitusaluse pinnaga 2500
ruutmeetrit. Planeeritava koolihoone netopind on ligi 4150 ruutmeetrit. Uus koolihoone kavatsetakse avada 2018. aasta sügisel.
Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on k.a 10. juuni ja ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada juulikuus. Konkursi preemiafond on kokku 18 000 eurot.
Hoone projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada vahetult pärast ideekonkurssi. Teises etapis korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde maksimaalne
maksumus on 270 600 eurot. Summale lisandub käibemaks.
Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.
Riigihange “Viimsi riigigümnaasiumi arhitektuuri ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 173683.

Madis Idnurm

Riigi Kinnisvara AS
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Rannarahva laat
Miidurannas
30. aprillil kell 10–16 toimub Miiduranna sadamas
Viimsi esimene Rannarahva laat, millega korraldajad soovivad mererahvast innustada merd
mõistma, kasutama ja austama.
Rannarahva laadal on soovijatel võimalus müüa või osta
uusi ja kasutatud veesõidukeid ning varustust. Lisaks on
võimalik omandada rannarahva tarkusi – traditsioonilisi
kalapüügivõtteid, kalatoitude
valmistamist, ohutut merel liiklemist (sh on ka merepäästjate demonstratsioonid). Harivad tegevusi jätkub ka pere
pisematele! Rannarahva laata korraldab Veega Grupp OÜ.
Lisainfo: www.facebook.com/veegamarine, tel 5647 5757
või marko@veega.ee.
Laat ja õpitoad on osalejatele tasuta!

Õpitoad

Rannakalur Rein Kääpaga. Võrguga püütakse kala üha vähem, kuna puuduvad vajalikud püügivõtted ja
praktilised oskused. Kaluri õpitoa eesmärk on tuua inimesed taas kalapüügi traditsioonide juurde, tutvustades püügivahendeid ja õpetades nende kasutamist. Julgemad õppurid
saavad võimaluse minna ise merele ja seal koos kalapüügi
meistriga võrke merre lasta ning välja võtta. Õpituba toimub 30. aprillil, praktiline osa merel sõltub ilmast ja seetõttu viiakse läbi ajavahemikul 30. aprill kuni 1. juuni.
Eelregistreerimine laada veebilehel ja kohapeal.
Kalatoidud Hanno Kasega. Kala on eestlaste toidulaual olnud alati väga tähtsal kohal, eriti siinsel
rannarahval. Loodusand, mis aidanud raskeid aegu üle elada, on meie oluline ekspordiartikkel. Kala valimine (mille
järgi valida värsket kala), selle puhastamine (toidutegemiseks ettevalmistamine), maitseained, erinevad valmistamise võimalused (praadimine, suitsetamine jms), toitude
valmistamine ja serveerimine. Õpituba lõpeb praktilise tegevuse käigus valmistatud kalaeine degusteerimise ja parima toiduvalmistaja tunnustamisega.
Ellujäämine merel vabatahtlike merepäästjatega. Austus mere vastu tähendab oskusi ja
teadmisi ohutust meresõidust. Eesmärk on anda inimestele lisateadmisi ja praktilisi kogemusi, mida igal meresõitjal võib vaja minna. Vabatahtlikud Päästevarustuse tutvustamine ja proovimine: päästerõngas, viskeliin, erineva
pürotehnika kasutamine (suits, signaal jms), paukvesti
kasutamine (võimalus proovida vesti avada vees).
Demonstratsioonesinemine: uppuja päästmine, individuaalne ja meeskonnas tegutsemine; päästeparve avamine, sellele ronimine. Lisaks antakse pealtvaatajatele võimalus proovida, mis tunne on olla merehädaline. Merepääste toimub iga ilmaga!
Uued teadmised noorkotkastelt. Noorkotkad õpetavad meremehesõlmi ja toimuvad mereteemalised võistlusmängud lastele.

Laat

Merelaat. Külastajad saavad soetada endale veesõiduki (mootorpaat, jaht, skuuter, kanuu või süst või muu
alus). Müüakse uusi ja kasutatud veesõidukeid, saab näha
ja proovida erinevaid veesõiduvahendeid, soetada vajalikku paadivarustust ja muud teemakohast varustust sh kalapüügivahendeid.
Antiik ja käsitöö. Kauplema tulevad antiigikaupmehed merendustemaatilise kaubaga. Saab osta mereteemalist käsitööd.

Viimsi Teataja

Kevadlillede näitusmüük
Viimsi Keskuses
22.–24. aprillil toob
Tallinna Botaanikaaed
Viimsi Keskusesse imetlemiseks värvikireva
tulbinäituse. Lisaks saab
endale koju soetada lilli
ja taimi Jardini lillepoe
ning Viimsi Aiandi rikkaliku valiku hulgast ja
kuulata põnevat taimeteemalist loengut.

Tallinna Botaanikaaia traditsiooniline tulbifestival toimub
maikuus, aga Viimsi Keskuses
on võimalik uudistada botaanikaaias õitsevaid varajasi tulbisorte ja teha tutvust tulpide
imelise maailmaga juba nüüd.
Koostöös Jardini lillepoega tulevad näitamisele ka sordiaretuse tublimad tulbid ja toimub
näitusmüük. Jardini lillepood pakub lisaks väga laia sortimenti
muid kauneid kevadlilli, sealhulgas rohkem kui 10 eri tüüpi
võõrasema. Valikust ei puudu
ka maitsetaimed ja ürtide beebitaimed komplektis istutamiseks vajaminevaga. Pühapäeval,
24. aprillil kell 13 peab Viimsi
Keskuses loengu teemal “Palmid kodus ja looduses” Tallinna Botaanikaaia teadur Urmas
Laansoo.
Rikkalikku valikut koduse
lilleaia täiustamiseks pakub üritusel ka Viimsi Aiand. Uurisime aiandi müügijuhilt Laura
Lätilt, mida rohenäppudel oodata on.
Laura, missuguse valikuga on üritusel kohal Viimsi
Aiand?

Kevadlillede näitusmüügilt leiab ka Kaufmanni tulbi Tulipa Corona.
Foto erakogu

Viimsi Keskuse (Sõpruse
tee 15, Haabneeme) kevadlillede näitusmüük toimub
22.–24. aprillil.

Viimsi Aiand on Viimsi Keskuses väljas peamiselt suvelilledega, mida sobib istutada
nii rõdupotti kui ka peenrasse.
Kindlasti pakume võõrasemasid, pelargoone ja püsikuid. Pakume ka esimesi ampleid, erinevaid petuunia sorte ja ripptaimi. Sortimendi rohkus sõltub kõige enam loodusest – mida ilusamad ilmad, seda laialdasem on valik. Kuna ilmad ei
ole veel päris kevadised, siis
kõik taimed veel ei õitse.
Millised õuetaimed on sel
aastal eelistatumad?
Viimasel ajal eelistatakse
puispetuuniat (Million Bells),

mis ei vaja nii palju hoolitsust
kui suureõieline petuunia ja on
samamoodi saadaval väga laias
värvivalikus. Samuti on väga
populaarne potuunia, mis on
saadaval väga kirevates värvides. Need on tänuväärsed taimed, mis ei veni potis suve
jooksul välja. Loomulikult võib
taimi omavahel kombineerida,
lisades näiteks mõne kõrrelise
– saab veelgi huvitavama pildi.
Mille järgi peaksid inimesed enda koju õuetaimi valima?
Eelkõige peaks arvestama
taime kasvukohaga – osa taimi armastavad päikest, teised
jällegi vilu kohta. Kindlasti tuleb arvestada taime kasvukuju
vastavalt sellele, kas soovitakse püstist, poolrippuvat või
hästi rippuvat taime.
Vabalt võib oma lillepoti või

-kasti müügikohta kaasa võtta,
et täpselt järele proovida, missugused taimed oleksid sinna
paslikud ja mitu taime kõrvuti
mahub. Ikka tasub müüjalt küsida, kes hea meelega valiku
tegemisel abiks on.
Missugused taimed on kõige stressivabamad ja sobivad
ka inimestele, kes igapäevaselt liiga suured rohenäpud
ei ole?
Inimesel, kellel ei ole palju
aega lilledega tegelda, soovitaks pigem isepuhastuvaid lilli nagu suutera ehk bakoopa,
kaksikkannus, lobeelia, puispetuunia ja kivikilbik. Nende eest
hoolitsemine on jõukohane igaühele. Just esimesed edukad
katsetused lihtsamate lilledega
innustavad proovima kätt ka
pirtsakamate taimedega.
Viimsi Aiandi rõõmsatelt
müügiinimestelt võib alati julgelt küsida ka koduseks hooldamiseks vajalikku väetist. Üldiselt vajavad taimed väetist,
et säilitada oma ilu ja lopsakus
– selleks on meil müügil suurepärased ja väga kergesti kasutatavad väetisepulgad. Neid
kasutades puudub üleväetamise oht ja taimed püsivad tõesti
võimsatena.
Soovitame julgelt kombineerida erinevaid taimi, sest just
sellega saavutate tõeliselt põneva koosluse. Võite kindlad
olla, et kui möödakäijad teie
värava taga või rõdu all seisatavad, siis imetlevad nad just
teie loodud lilleilu.

Helen Saluveer

Doonoripäev Viimsis
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab kolmapäeval, 27. aprillil kell 16–19 Viimsi Kooli
aatriumis (Randvere tee
8) doonoripäeva.
“Ootame väga Viimsi inimestega kohtumist, sest me pole
Viimsis kaks aastat käinud,”
sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse
arendusjuht Ülo Lomp. “Kõik
endast ja teistest hoolivad Viimsi inimesed on väga oodatud!“
Viimati käis regionaalhaigla verekeskus Viimsis 20. mail
2015 ning siis külastas Viimsi
Sport OÜ-s doonoripäeva 29
inimest, tervislik seisund lubas
verd loovutada 22 doonoril ning
koguti 10 liitrit hinnalist verd.
Lomp märgib: “Viimsi on jõudsalt arenenud ning loodetavasti
lisandub ka heasoovlikke doonoreid, kes leiavad võimaluse
näiteks pärast tööd tulla head
tegema. Oleme selleks spetsiaalselt doonoripäeva organiseerinud õhtupoolsel ajal kella
16-st 19-ni.”
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt

Pelikan on rahvusvaheline
veredoonorluse sümbol.

50 kg kaaluv inimene vanuses
18–60 eluaastat, kes on Eesti
Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle ühe
aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Meestel peab kahe vereloovutamise vaheline aeg olema 60 päeva ning naistel soovituslikult 90 päeva.
Ülo Lomp rõhutab: “Eesti
haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev, sest verd ei
ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks on
teine inimene. Verd loovutades
on võimalus aidata paljusid elu-

ohtlikus seisundis inimesi. Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste
haiguste puhul. Doonorivere toel
on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks ette võtta.”
Johtuvalt haiglate tellimustest on viimasel ajal eriti suur
nõudlus reesusnegatiivse vere
suhtes, kuid täiendamist vajavad ka kõigi teiste veregruppide verevarud. Üheainsa veredoosi abil saab aidata väga
paljusid inimesi. Sõltuvalt abivajajast ja vereülekande põhjusest saab ühest kogutud veredoosist pärast selle verekomponentideks lahutamist abi kas
Lisainfo: www.verekeskus.
ee ning Facebooki fännilehelt Doonorid ja Sõbrad.
Verekeskus on ka instagramis @verekeskus, kuhu
ootame kõiki oma doonoriks olemise pilte lisama!

2–3 täiskasvanut või 5–6 suuremat last või 10 väikelast.
Doonoripäeva külastamiseks
tuleks varuda umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab
5–10 minutit ning ülejäänud aeg
kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ja väikesele puhkusele pärast vereandmist. Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille
käigus võetakse doonorilt 450
ml verd. See moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest. Vere maht taastub
kohe, vererakkude arv keskmiselt 72 tunni jooksul.
Loovutades verd saame olla kindlad, et Eesti haiglate verevarud on piisavad. Verepuudus on meie kõigi ühine mure,
sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda ka meie
sõbrad, lähedased ja tuttavad
ning doonorivere olemasolust
võib ühel päeval sõltuda ka meie
enda elu.
Vereloovutusele tulles tuleb
kaasa võtta pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.

Urve Pals

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus
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Uuenenud Rohuneeme pood
avas uksed
Rohuneeme kauplus
AjaO avas 14. aprillil
pärast uuenduskuuri taas
uksed ja selle kandi rahvas saab nüüd igapäevaselt vajalikud toiduained
kodu lähedalt kätte.

Uuendus tähendab, et vana maja rekonstrueeriti ning müügisaal suurenes rohkem kui poole võrra. Ka sortiment on laienenud. Kui enne oli kauplus
rohkem joogi- ja snäkipood,
siis nüüd saab siit igapäevase
toidu osta. Pood pakub eeskujulikku värske puu- ja köögivilja valikut, samuti on oluliselt suurenenud igapäevaseks
toidutegemiseks vajaliku värske
kauba valik (liha- ja piimatooted). Vajadusel ollakse valmis
ka sortimenti täiendama või
muutma. Valla keskuses asuvad
suuremad poed AjaO-le otseseks konkurendiks ei ole, sest
tegemist on kohalikule elanikule ja piirkonnas suvitajale suunatud külasisese väikepoega.
AjaO on Harju Tarbijate
Ühistu pood. Ühistule kuulub
20 Konsumi, AjaO ja E-Ehituskeskuse ketimärke kandvat
poodi Tallinnas ja Harjumaal.

Tere tulemast, Rohuneeme AjaO ootab! Fotod Merli Sirp

Harju TÜ kuulub Coop Eesti
ettevõtete hulka. Coop Eesti koondab endas keskühistut
ning 19 piirkondlikku tarbijate ühistut, millel on omakorda
kokku ligi 83 000 klientomanikku ehk ühistu liiget. Coop
Eestile kuulub 355 kauplust,
millest valdava enamiku moodustavad ketikauplused: AjaO,
Konsum, Maksimarket, E-Ehituskeskus, Tööriistamarket.
Linti lõikavad läbi Harju Tarbijate Ühistu nõukogu esimees Heino
Reesel ja juhatuse esimees Jaan Marjundi (paremal).

Viimsi Teataja

Linnalindudega kaasnevaid probleeme
saab ennetada iga majaomanik
Majaomanikel on käes
viimane hetk ennetada
peagi taas majakatustel
ja mujal hoonetega seotud paikades pesitsevate
linnalindudega kaasnevaid konflikte. Sellele
saavad kaasa aidata
kõik hoonete valdajad
ja nende heakorra eest
vastutajad.
Linnas meeldib tihedalt koos
elada nii paljudel inimestel kui
ka erinevatel lindudel. Linna
tõmbab mõlemaid selle kesk-

konnaga kaasnev turvalisus,
eluks vajalike ressursside kättesaadavus ja tehiskeskkonnas
kiire kohanemine. Mõistusega
inimesel on võimalus suhteid
oma naabritega teadlikult ja eetiliselt korrastada.
Linnas inimese vahetus naabruses pesitsema asunud lindude, nagu eelkõige erinevate kajakate, varblaste, hakkide, kodutuvide, piiritajate ja teiste linnalindudega, kaasnevad sageli
erinevad huvigruppide vastuolulised seisukohad ja inimeste-lindude vahelised konfliktid.

Keskkonnaamet tuletab kõikidele majaomanikele ja -haldajatele, korteriühistutele ja teistele linnakeskkonda korraldavatele isikutele meelde, et laialdasema pesitsusperioodi eel on
viimane hetk ennetada linnalindudega hiljem kaasnevaid
probleeme.
Katustel, pööningutel, tehisõõnsustes, räästaalustes, rõdudel ja mujal mittesoovitavates
kohtades pesitsemise vältimiseks tuleks nendesse kohtadesse lindude juurdepääs tõkestada või neid kohti varakeva-

del regulaarselt kontrollida ja
hooldada. Juba hiljem, pesitsemise ajal, on lindude häirimine
seaduse kohaselt keelatud. Ka
ulatuslikumate ehitus- ja remonditööde kavandamisel peaks varakult arvestama lindudega hiljem kaasneda võivaid probleeme. Jätkuvalt peab silmas
pidama ka hooletu prügimajanduse ja lisasöötmise osa linnalindudega kaasnevate konfliktide tekkel.

Tõnu Talvi

Keskkonnaameti looduskaitse
peaspetsialist

Keskkonnateadlik mood
Eks ole paljudele naistele tuttav olukord, kus
riidekappi seisma jäänud
kandmiskõlbulike rõivastega pole midagi peale
hakata ning ära anda või
kinkida neid ei raatsita.
Seisma jäänud ese on kandjale
emotsionaalse väärtusega, rõiva värv meeldib, materjal on
hea ja kehasõbralik, lõige on
“see õige”... kuid selga panemiseks ja kandmiseks jääb ikka midagi puudu. Ja nõnda seisavad armsad esemed kasutult
kapis, võtavad ruumi ja koguvad tolmu. Mida teha?
30. aprillil algab disainer
Eret Kuuse eestvedamisel Viim-

Keskkonnateadliku moe kursus
n Kursus toimub huvikeskuses 30. aprillist kuni 4. juunini laupäeviti kell 11–14.
n Kursusel võivad osaleda igas vanuses inimesed, kes on avatud uutele ideedele ja kel on huvi rõiva taaskasutuse vastu. Kursusel osalejate arv on piiratud!
n Lisainformatsioon ja registreerimine: disainer Eret Kuusk, tel
5367 8172 ja ek7691@gmail.com., www.huvikeskus.ee.

si huvikeskuses rõivaste taaskasutuse töötuba, mis pakub
erakordset võimalust oma kappi seisma jäänud rõivad taas
garderoobi aktiivseteks osalejateks muuta ehk kinkida esemetele uus elu.
Töötuba toimub kuuel päeval, kus iga taaskasutaja on ko-

dust kaasa toonud mõne(d) vabalt valitud rõivaeseme(d), mida ta ümber kujundada soovib.
Esimeses sissejuhatavas tunnis valitakse taaskasutusse minev rõivas välja, seejärel annab
juhendaja igale osalejale kätte
suuna, tutvustab kujundusmaterjale ja neist tulenevaid või-

malusi, näitab inspiratsioonipilte ja omapoolseid näidiseid.
Seejärel joonistatakse moekavand ning töö võib alata. Nõnda, tund tunni järel saab ilmetu
rõivaese endale uue näo kas tikandi, trükimustri, aplikatsiooni, lõike muutmiste või sootuks omaleiutatud tehnika kujul.
Lisaks ümbertegemisele minevale rõivaesemele on igal osalejal soovitatav kodust kaasa
võtta seisma jäänud kangatükke, pitsiribasid, nööpe, pärleid,
tikkimisvahendeid, kangavärve,
niite, lõngu ja muid õmblusvahendeid ning kui on olemas,
siis ka isiklik õmblusmasin.

Viimsi Teataja

Vaktsineerimine ja kiibistamine
külades
Alates 14. maist vaktsineerib loomaarst Endel Pendin Viimsi valla külades kassi ja koeri seitsme haiguse vastu, kiibistab ning väljastab lemmikloomapasse.
Vaktsineerimine ehk aktiivne immuniseerimine tähendab
organismis immuunreaktsiooni esilekutsumist. Selleks stimuleeritakse immuunsüsteemi nõrgestatud või surnud haigustekitajaga. Kui organism puutub hiljem kokku sama haigustekitajaga, on immuunsüsteem end juba valmis kaitsma. Kui
vaktsineerimine oli edukas, ei esine haigustunnuseid või põetakse haigus läbi kergemalt. Vaktsiin sisaldab haigust tekitava
viiruse või bakteri neid antigeene, mille kaudu immuunsüsteem haigustekitaja ära tunneb. Seega kujuneb sarnane immuunsus nagu nakkushaiguse läbipõdemise järel, kuid ilma
ohu ja vaevata.
Lemmikloomade kiibistamine ja registrisse kandmine on
oluline, et viia kaotsi läinud loom omanikuga võimalikult kiiresti kokku ja ennetada kodutute loomade arvu kasvu.
Kohalike omavalitsuste lemmikloomade registrisse (www.
llr.ee) kantud looma omanik saab vaadata registrisse kantud
looma andmeid ning vajadusel muuta või parandada oma
kontaktandmeid: telefoninumbrit, e-posti aadressi. Omaniku
elukoha aadress võetakse rahvastikuregistrist.
Vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava
14. mail
k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipeatuses
k 12.00–13.00 Lubja külas Lubja 20 juures bussipeatuses
k 13.30–14.30 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures
15. mail
k 11.00–11.30 Tammneeme külas Mehise bussipeatuses
k 12.00–12.30 Tammneeme külas Haugi tee bussipeatuses
k 13.00–14.00 Randvere külas külakeskuse juures
28. mail
k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil
29. mail
k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
k 13.30–15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures
4. juunil
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Euro Oili bensiinijaama juures
k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
k 13.30–14.30 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses
5. juunil
k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-peatuse juures
k 12.00–13.30 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
k 14.00–14.30 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses
3. augustil
Prangli saarel
Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta. Kompleksvaktsiin maksab nii koerale kui ka kassile 10 eurot, mikrokiip koos paigaldamisega 12 eurot ning lemmikloomapass
siseriiklik 2 ja rahvusvaheline 7 eurot.
Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.
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Jüri Arraku sõjajoonistused ja kunstitund
Kunstnik Jüri Arrak kinkis
7. aprillil Eesti Sõjamuuseumile oma lapsepõlves
joonistatud neli sõjapilti.
Samas toimus ka Viimsi
Kunstikooli tund õpetaja
Anne Soop-Tohveri juhendamisel.
Jüri Arrak saatis kõigepealt pildid laste hulgas ringi käima.
“Need on joonistatud 1948.–
1949. aastal, kui käisin Kohila
koolis neljandas klassis. Nagu
te näete, ega nad ei ole teab kui
hästi tehtud,” rääkis Arrak.
“Hakkasin kunsti õppima
Tallinna Kunstiinstituudis, kui
olin 25-aastane. Lõpetasin 30aastaselt, siis oli mul juba kaks
last. Mul oli kange soov õppida, samas mul ei olnud võimalust õppida seda, mida oleksin
tahtnud. Aga see läheb teile juba veidi liiga keeruliseks… Esmalt peab olema kange soov,
siis saad ka, mida tahad.“
Kunstnik räägib mõistujutu
Heraklesest, kes kägistas juba
hällis mao ja kellest sai kangelane. Näitab kätega ette, kuidas
see käis, ja teeb häält, mida madu kägistamise ajal tegi. Kääks!
Lapsed, kelle tähelepanu pole
kerge võita, jäävad kuulatama.
“Kes see kägistas mao?” küsib
üks tüdruk. “Herakles. Kangelane. Umbes nagu meie Kalevipoeg,” selgitab kunstnik.
Arrak jagab lastele postkaarte, kus peal tema Halliste
kiriku altarimaal. Kaart on autogrammiga. Ta näitab ka oma piltidega kalendrit ja räägib töödest.
Kalendri kingib ta õpetajale.
Õpetaja tegi lastele ülesandeks joonistada Jüri Arraku
stiilis pilt. Kui lapsed on joonistama hakanud, siis tunnistab kunstnik, et lastele ei ole
lihtne rääkida: “Ma ei tea nii
täpselt ja ei mäleta enam nende huvisid. Tean omast käest,
et kui inimene räägib ja minust
läheb see jutt mööda, siis on il-

Kunstnik näitab, kuidas valmib figuur. Foto Annika Koppel

Muuseumile kingitud sõjateemaline pilt Kohila kooli IV klassi ajast.
Foto Kristi Leps

maasjata. Aga midagi kaudset
ikka kuskilt meelde jääb. Nii
et kui kutsutakse, ma tulen hea
meelega!”

Piltidel sõidavad tankid

Jüri Arraku lapspõlv jääb sõjaaega. Muuseumile kingitud joonistustel sõidavad viisnurgaga
tankid.
“Saksa ajal joonistasime
haakristiga lennukeid, hiljem tuli piltidele viisnurk. Joonistamine oli lihtne, aga me mängisime ka lõhkeainega. Kõige suurem pauk, mis ma olen teinud,
sündis siis, kui leidsime kaks
granaati – üks saksa puuvarrega kaigas ja teine vene oma –,
sidusime need traadiga kokku.

Läksime metsa, kaevasime kase alla väikse augu. Meil oli u
10 meetrit traati, panime selle
splindi otsa, jooksime ise põõsa taha, heitsime pikali ja tõmbasime. Õudne pauk käis ja
kask läks keskelt pooleks kuni
ladvani.”
Pärast sõda vedeles kõikjal
relvi ja laskemoona ning mõistagi tundsid poisikesed nende
vastu huvi. “Käisime soomust
tegemas ühe sakslaste laeva peal,
mis Russalka all karile oli jooksnud. Venelased olid juba ka
valvurid välja pannud. Need tulistasid meid. Lapsi tulistasid!
Loodan, et ega nad vast pihta
ei sihtinud, niisama tahtsid hirmutada.”

Küllap selliseid mälestusi
on kõigil, kes sõja ajal kasvasid, ning juhtus ka õnnetusi.
Igal juhul pole need lood järeletegemiseks. Aga nii oli.
Jüri Arrak pole sõjamuuseumis esimest korda. Kui ta mõni
aasta tagasi Laidoneri portreed
maalis, siis käis ta siin raamatuid lugemas ja Laidoneriga
seotud esemeid uurimas. Tema
maalitud Laidoneri portree asub
praegu Kaitsejõudude Peastaabis Laidoneri toas.
“Olen Skorpioni tähtkujus
sündinud ja skorpionid on aktiivsed. Tahavad tegutseda.
Uudishimu ja tegutsemine ei tähenda halvaloomulist agressiivsust, aga emotsioonid ja kired
on kõrgendatud. Ma olen siiski
sellele vaatamata küllalt hästi
hakkama saanud oma eluga,”
muheleb kunstnik. “Auto sõitis
küll otsa, jalg katki, aga see pole minu viga.”
2014. aastal sõitis Jüri Arrakule Narva maanteel ülekäigurajal otsa auto ja sellest toibumine võttis omajagu aega, aga
tänu heale kirurgile jalg, millest auto üle sõitis, ikkagi liigub, ehkki annab tunda.

Valgest ruudust valgel
taustal

“Kui praeguse aja kunsti üldse
eksponeerida, siis iga värvi ja
vormi juurde saab panna selgitava teksti,” mõtiskleb kunstnik. “20. sajandi alguses hakkas
see Kazimir Malevitšist peale,
tema valge ruut ja must ruut.
Asjatundmatu inimene võib
mõelda, et mis jama see on.
Aga tema hakkas keerulisest
süsteemist välja uurima essentsi, põhilist, mis seal sees on,
kõik ülejäänud vormid ja värvid lihtsalt segavad. Ta hakkas
loodust lihtsustama. Lõpuks jäi
järgi mingi kriips ja siis ta hävitas selle kriipsu ka ära, jäi
täitsa valge leht – see oligi algus, algus on tühjus. Praegu tea-

me, et tühjust pole olemas, sest
vaakumis käib väga intensiivne elu.”
Kõik on palju muututnud,
tollal oli see huvitav eksperiment, tõdeb Arrak. “See näitab
ühe geniaalse inimese mõtlemise suunda. Ega Malevitš ei
jäänud sinna ruutu kinni. Ta suri 1935. aastal, aga lõpuks tegi ta ikkagi ka veel figuure ja
joonistas. Hiljem hakkasid tuhanded kunstnikud tegema samasuguseid ruute, aga nendel
– järgijatel – see pingutus ja
plahvatus puudub.”
Kui Arrak oli Tartu Ülikoolis vabade kunstide professor,
siis rääkis ta ka tudengitele Malevitšist. “Ta uuris ja uuris, kuni jõudis valge ruuduni ja siis
äkki tundis, et ta on kunstnik!
Ta nimetas selle “eimiski eimiskis”. Kunstnik aga on selline hull inimene, kes lihtsalt ei
saa vaadata valget ruutu. Mis
ma edasi teen? Korstnapühkijaks lähen või? Olen lugenud
Malevitši raamatut Peterburis,
seda, mis ta käsitsi kirjutas –
seal seisab, et enam pole mõtet kunsti teha, on mõtet ainult
kunstist kirjutada. Küllap ta vaene mees ehmatas ise ka lõpuks
ära, kui taipas, et enam ei saagi
kunsti teha,” naerab Arrak.
Arrak, ehkki Malevitšist huvitatud, pole ise kunagi ruute
maalinud. Tema otsingud on kulgenud mütoloogia ja religiooni
radadel ning ta stiil on alati eksimatult äratuntav. Sellist stiili, vormikeelt ja tüpaaže pole
ühelgi teisel kunstnikul.
Ta hakkas kunsti tegema
oma poolvenna Henno Arraku
innustusel alles 1961. aastal,
kui ta astus ERKIsse, ja mitte
maali, vaid hoopis metallehistöö erialale. Enne seda oli ta
elanud pärast sõjaväeteenistust
Leningradis taksojuhina seiklusrikast elu, seejärel õppinud
Tallinna Mäetehnikumis.
Kui küsin, millega kunst-

nik praegu tegeleb, kõlab reibas naerune vastus: “Hunti maalin. Hunt istub ja vaatab meid
– ta on küllalt suur hunt. Tal on
manisk, mis moodustab krae
ja kolm nööpi. Keeruline hunt
on ta. Käpad on näpu moodi.
Miks loom? Sest loomad on
meie vanemad vennad, meie,
inimesed, oleme hilisemad fruktid. Loomade maailm tundub
huvitavam kui inimese maailm, sest inimese maailm on
bioloogilise ja mõistusliku segu,
aga see ei ole hea kokteil!”
24. oktoobril saab Jüri Arrak 80 ning tulemas on juubelinäitus Vabaduse galeriis – hunt
ongi mõeldud sinna.
Arrak läheb lastele ette näitama, kuidas ühte tema stiilis
figuuri joonistada. Lapsed kogunevad vaatama, kuidas kunstniku käe all sünnib tüüpiline
Arraku tegelane, eksimatult identifitseeritav.
“Vähemalt nad näevad, et
on selline vanamees, kunstnik,”
muheleb Arrak. “Ja midagi jääb
meelde ka. Kui tahtmist jagub,
siis koolis joonistamise saab
selgeks kolme aastaga, pole
probleemi. Igaüks õpib, kui on
õige süsteem. Aga soov peab
olema. Kui soovi pole, siis ei
õpi midagi.”
Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütleb, et muuseumil on
Arraku piltide üle erakordselt
hea meel. “Jüri Arraku koolipõlves tehtud pildid aitavad heita pilgu Teise maailmasõja järgse lapse maailma. Usun, et saame neid eksponeerida mõnel
tulevasel näitusel. Tegime ühisürituse nii Jüri Arraku kui ka
Viimsi Kunstikooliga esmakordselt. Üritus õnnestus hästi
ja inspireeris mõtlema järgmistele ühisüritustele kunstikooliga. Loodame, et ka meie
koostöö Jüri Arrakuga leiab
järje,” sõnas Hellar Lill.

Annika Koppel
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Teeme Eesti ilusaks
Igal asjal siin maailmas
on vorm ja sisu. Meie
kenad majaümbrused
pakuvad vormilt esteetilist rõõmu, sisult on nad
aga palju suuremad ja
tähenduslikumad – igaüks neist on nagu mosaiigikilluke, millest kokku
saame suure pildina
Eestimaa.
Kui me oskame korrastada ja
väärtustada oma kodu ümbritsevat ruumi, oleme me ka kodust kaugemal avaliku ruumi
suhtes hoolivad. Esteetiline ümbrus muutub elu normiks.
Need, kes pühivad, istutavad ja rohivad kodus, ei saa iial
olla need jätised, kes viskavad
autouksest prügikoti tee äärde
või metsa alla. Enamgi veel –
tõenäoliselt kutsuvad nad reostajad korrale. Korrastatud ja hoitud eluruum kehtestub ainult
tänu meie endi osalusele.

Aed kutsub!

Juba askeldavad loodustundliku närviga inimesed koduaedades ja suhtlevad tärkava
looduse loominguga – suunates, vabastades, aidates. See on
suur kunst. Michelangelo väitis, et ta vabastab kivist seal sees
juba olemas olnud skulptuuri.
Aia kujundamine on veel peenem kunst – seal peab kujundama liikuvat, maa sees välja
voolavat loodust. Näha seda,
mis pole veel tükkinud! Kuid
tulemus, mida peagi näha saame, on muljetavaldav.
Sel suvel hakkab meie Kau-

ni Kodu komisjon taas Viimsis
ringi vaatama. Iga aastaga on
konkursile esitatud aiad muutunud täiuslikumaks: muruplatside asemele on ilmunud harmoonilised kooslused puhkealast ja tarbeaiast. Viimsilased
oskavad üllatava elegantsiga sobitada oma eluala looduse pakutud pinnavormiga. Väärikad
kivid ja puud on kaunilt eksponeeritud. Kui aia suurus võimaldab, on jäetud metsik nurgake
ka siilide ja lindude tarbeks,
kusagile on sätitud kompostikast – aiapidaja kullalaegas.

VIIMSI KINO

Tänavaäärsetel siiludel oleme
muru asemel näinud põllulilledest vaipa. Ja kui leidlikult kasvatatakse värsket köögivilja ja
maitserohelist: kujundatud peenrakastides, mis moodustavad
kompositsioone, kurgivanikud
ripuvad suurtest amforatest, kõrvitsaklumbid kroonivad murulappide kaisus.
Aed kutsub! See, mida aias
müttamisega korda saadetakse,
on ka tervisele kasulik. Värske
õhk, aeroobne liikumine, stressiennetus, mida pakub loomine ja käeline tegevus. Ja mis
inimesele veel oluline – teine
inimene näeb seda kõike pealt,
oskab hinnata ja tunnustab!
Andke meile hiljemalt 15.
juuniks teada silmarõõmustavatest aedadest – neist, mida märkate möödaminnes, ja kindlasti
ka selles aiast, kus ise ilu loote!
Kontakt: marje@viimsivv.ee.

Ene Lill

Kauni Kodu komisjoni liige

Ajaloohuvilisi oodatakse appi muuseumikogude veebis kättesaadavaks tegemisel
Kultuuriministeerium
kutsub ajaloo- ja kultuuripärandihuvilisi osalema
veebipõhise muuseumide
infosüsteemi MuIS vabatahtlike programmis.
Oodatud on kõik, kes sooviksid anda oma panuse, et Eesti
muuseumikogud oleksid veebis avalikkusele senisest paremini kättesaadavad.
Eesti muuseumide kogudes
on ühtekokku umbes 8 miljonit kultuuriväärtuslikku objekti, millest muuseumide infosüsteemis (MuIS) on praeguseks rohkemal või vähemalt määral kirjeldatud veidi üle kolmandiku. Umbes 900 000 kirjeldusele on lisatud ka kujutis.

Museaalide kiiremaks MuISi sisestamiseks ja kirjelduste täiendamiseks kutsub kultuuriministeerium huvilisi osalema MuISi vabatahtlike programmis.
See on esimene laiaulatuslikum aktsioon Eestis, kus lööb
kaasa tervelt 12 muuseumi Eesti eri paigust. Vabatahtlikud läbivad kahepäevase koolituse,
kus neile tutvutakse lähemalt
nii tänapäevase muuseumitöö
telgitaguseid kui ka MuISi. Peale koolituse läbimist alustavad
vabatahtlikud tööd museaalide
sisestamise ja kirjeldamisega
mõne programmis osaleva muuseumi juures.
Osalevad SA Haapsalu ja
Läänemaa Muuseumid, Narva
Muuseum, SA Virumaa Muu-

seumid, Eesti Ajaloomuuseum,
Eesti Arhitektuurimuuseum,
Eesti Meremuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, SA
Eesti Tervishoiu Muuseum,
Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, Tallinna Ülikooli Muuseum, Eesti Rahva Muuseum
ja Valga Muuseum.
Vabatahtlikult oodatakse huvi ajaloo ja kultuuripärandi vastu, väga head eesti keele oskust, huvi panustada muuseumitöösse pikema aja vältel ning
eelistatult võimalust käia muuseumis abiks tavapärastel tööaegadel. Täpsemad tingimused
lepitakse iga vabatahtliku ja
muuseumi vahel eraldi kokku.
Vabatahtlikule võimaldatakse kahepäevast koolitust, ühis-

tegevusi koos teiste vabatahtlikega, võimalust tutvuda muuseumi ja muuseumikogudega
uudse ja põneva nurga alt, võrreldes muuseumikülastajaga, nii
programmi- kui ka muuseumipoolset juhendajat, kes on toeks
kogu tegevuse jooksul ning tudengitele kokkuleppel muuseumipraktika läbimise võimalust.
Koolitused toimuvad 29.–
30. aprillil Tallinnas ja 20.–21.
mail Tartus. Soovijatel palume
täita MuISi vabatahtliku ankeedi või kirjutada e-posti aadressil kadri.nigulas@kul.ee, tel
6282 352. Täidetud ankeet tuleb saata hiljemalt 25. aprilliks.

Kadri Nigulas

Kultuuriväärtuste osakonna
peaspetsialist

Uued filmid
Käesolev ja järgmine nädal toovad kinno uustulnukaid lausa seitse – allpool lühike ülevaade
sellest, mida pakutakse.
Alustame idanaabri kõigi aegade ambitsioonikaima filmiprojektiga (vähemalt nii nad ise seda reklaamivad), millel
pealkirjaks “Ekipaaž”. Jutustab see ühest lennukimeeskonnast, kes otsustab reageerida hädakutsungile ning maanduda
maavärina tagajärjel leegitsevaks põrguks muutunud saarel.
Tuld, mürtsu ja pauku on Hollywoodi vääriliselt ja ka osades suured staarid: Danil Kozlovski ja Vladimir Mashkov.
Ka Baltikum on filmis esindatud, kuigi kahjuks mitte härrade Ulfsaki ja Kargu, vaid leedulanna Agne Grudyte näol.
Neli aastat tagasi vändatud fantaasiaseiklus “Lumivalgeke ja kütt” on saanud endale järje, mille tegevus leiab
aset enne eelpoolnimetatud filmi ja annab ülevaate sellest,
kuidas Chris Hemsworthi mängitavast kütist suure algustähega Kütt saab. Omavahel vaenujalale sattunud kuningannadest õdesid Freyat ja Ravennat kehastavad vastavalt
Emily Blunt ja Charlize Theron ning aktuaalne võrdõiguslikkuse teema puudutas ka seda filmi. Nimelt tuli poolteist aastat tagasi Sony stuudio häkitud meilidest välja,
et Oscari võitja Theron pidi järje eest saama mitu korda
vähem raha kui meespeaosaline Hemsworth. Daam sellise
ebaõiglusega nõus ei olnud ning kauples endale välja sama
palganumbri, mis meespeaosalisel. Ja see on täitsa märkimisväärne – 10 miljonit ameerika raha.
Palgamõrvar on amet, mida üheski kutsekoolis ei õpetata
ning olgem ausad... eks “töö” tagajärg on pigem ikka pisarad
ja hala kui rõõmuhõiskeid. Kuna tegu on filmimaailmaga,
kus aeg-ajalt ikka väga halbu tegelinskeid leidub, siis võib
nende kõrvaldajaid ka teinekord lausa “headeks” nimetada.
Üks selline “hea” palgamõrvar astubki üles märulikomöödias
pealkirjaga “Hr. Õige”, mis peaks olema sobilik meelelahutus kõigile, kel 95 minutit lustakat actionit meele rõõmsaks
teeb. Peaosades Sam Rockwell ja Anna Kendrick.
Kevin Costner, keda üle mitme aasta sai just äsja kohalikel kinolinadel näha filmis “Batman vs Superman”, on
seekord tsipa suurema rolli endale hankinud ja seda filmis “Kriminaal”. Mängib ta seal filmi nimitegelast, sellist
üdini paha mõrtsukat, kelle pähe istutatakse tapetud FBI
agendi mälu. Miks ei võiks doonoriks olla mõni kombekam kodanik? Eks põhjus ole ikka vast selles, et kingsepa või raamatupidaja puhul peotäie kontsaplekkide või
arvelauaga terroristide plaane ei nurja. FBI agendi mälu
ja kalgistunud mõrtsuka relvakäsitsemise kombinatsioon
tundub olevat selleks märksa parem kooslus. Teistes osades Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds ja
imenaine Gal Gadot.
Järgmise nädala suurimaks esilinastuseks on kindlasti järjekordne koomiksifilm
“Kapten Ameerika: kodusõda”. Kui “Batman vs Superman” sai üsna üksmeelselt
malka nii pressilt kui ka filmisõpradelt, siis esmased märgid käesoleva teose kohta on
ainult positiivses toonis. Nii
nagu vahest ka päriselus, saavad siingi sõpradest vaenlased ja nagu arvata võib, ei
Mis juhtub neuroloogiga
piirdu Raudmehe ja Kapten
ultramoodsas kõrghoones?
Ameerika omavaheline mõõduvõtmine laevade pommitamise või turakaga. Tulevärki
jagub mitmeks aastavahetuse saluudiks ning esmakordselt
saab Tasujate filmiuniversumis näha ka selli nimega Peter
Parker. See on see kutt, keda radioaktiivne ämblik hammustas. Inglise ulmekirjaniku J.G. Ballardi raamatuid on varemgi
kinolinale toodud, tuntumateks neist vast Spielbergi lavastatud “Päikese impeerium” ja David Cronenbergi “Avarii”.
Värskeim adaptsioon pealkirjaga “Alt üles” jutustab ultramodernsesse kõrghoonesse kolinud neuroloogist, kes soovitud
anonüümsuse ja rahu asemel leiab üsna pea, et maja oma
erinevate elanike ja korrustega on kui läbilõige inimese enda
psüühikast. Erinevus teadagi pidavat rikastama, aga piiratud
alal võib see erinevus ka vastuoludeni viia. Ja viibki.
Hoolimata sellest, et kõik eelnev tsipa tõsine ja täiskasvanulik tundus, pole pere pisematel siiski muretsemiseks põhjust. Alates tulevast reedest saab kaeda lustakat
animatsiooni pealkirjaga “Hundid ja lambad” ja jutustab
see igivanadest sõpradest – huntidest ja lammastest.

Viimsi Kino
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Simmo ja Sanne
teatrifestival
29. märtsil toimus Viimsi huvikeskuses juba teist
korda Simmo ja Sanne teatrifestival.
Osalejaid oli sel aastal palju, mõned soovijad jäid isegi
välja, mistõttu järgmiseks aastaks planeerime festivali tarbeks juba kaks päeva.
Etendused olid väga eriilmelised – oli muinasjuttude ja
legendide lavastusi ning omaloomingulisi etendusi. Laval
tundsid end hästi nii pisikesed kolmeaastased kui ka koolieelikud, õpetajad ja abid. Saal oli pealtvaatajatest pungil,
publik sõbralik ja vastuvõtlik. Vaatama tulid emmed-issid,
lasteaiakaaslased, aga ka näiteks sõbrad Aegviidu lasteaiast, kes ei peljanud Viimsi teekonda ette võtta. Suur-suur
tänu kõigile tublidele õpetajatele, kelle juhendamisel lapsed
sellised vahvad etendused selgeks õppisid! Suur-suur tänu
lastele, kes vapralt laval esinesid! Suur-suur tänu vanematele, kes kostüüme õmblesid! Ja eriti suur tänu Viimsi huvikeskuse rahvale, kes meid taaskord oma lavale lubasid, et
lapsed saaksid tunda päris näitlemise ja näitleja tunnet. Aitäh kõigile festivalil osalenud lastele: Leppneeme majast ja
Astri majast; Pargi maja Sinilille, Võilille, Meelespealille ja
Saialille rühmadest, Randvere majast Vesikiilide rühmast,
Laanelinnu maja Pääsukeste ja Kukulindude rühmadest
ning Päikeseratta maja Täpsikute rühmast. Teatrifestivali
korraldas MLA Viimsi Lasteaiad Astri maja.

Jana Rebane

MLA Viimsi lasteaiad Astri maja õpetaja

Katsed muusikakoolis
2. mail kell 13.00–18.30 saab registreerida Viimsi Muusikakooli katsetele!
Juba mai alguses on kõigil soovijatel võimalus registreerida
end 8. ja 9. juunil toimuvatele muusikakooli katsetele telefonil
6066 939.
Kooli sisseastumiskatsetel ootame lapselt:
1. kahe omavalitud laulu laulmist (piisab 1–2 salmist);
2. ettemängitud/-lauldud helide järgilaulmist;
3. ettekoputatud rütmi kordamist;
4. väikese (paar takti) ettelauldud/-mängitud viisijupi järgilaulmist;
5. selle eraldamist, kas klaveril mängitakse üks, kaks või
kolm heli korraga.
Võib proovida ka neid kuuldud helisid järgi laulda!
EELKOOLI võtame lapsi katseteta. Toimuvad rühmatunnid
kaks kord nädalas üldise musikaalsuse arendamiseks. Rühmadesse võtame kuue- kuni seitsmeaastaseid lapsi.
NB! Avaldusblanketid www.viimsimuusika.ee.

Viimsi Muusikakool

Laulukevad huvikeskuses

9. aprillil tõi konkurss
Viimsi Laululaps 2016
kokku ligi 70 last ja noort
kuues vanuserühmas,
keda õpetas 12 Viimsi
muusikaõpetajat.

Lauljaid hindas ala asjatundjatest koosnev žürii, kuhu kuulusid Hille Savi, Triin Anni ja Sulev Võrno. Hille Savi on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika eriala, töötab muusikaõpetajana Kaari Sillamaa Kaunite
Kunstide Koolis ja Kostivere
Koolis. Triin Anni on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika jazzisuuna, tegutseb basskitarristina – on mänginud ansamblis
Blacky ja praegu musitseerib
ansamblis Gosh, töötab TV3-s
ning TV3 pani välja ka oma
eriauhinnad potentsiaalsetele tulevastele lavatähtedele. Sulev
Võrno on vabakutseline muusik-näitleja-helilooja, on osalenud mitmetes muusikaliprojektides ning Eesti Laulul, töötab
Eesti Rahvusringhäälingus.
Viimsi Laululaps 2016 korraldajad tänavad kõiki tublisid
laululapsi, nende suurepäraseid
õpetajaid ja samuti lapsevanemaid, kes toetavad oma laste
harrastust ja laululusti!
Alljärgnevalt aga ülevaade
tulemustest:
3–4-aastased: I Dalia Kessler (õp. Ita-Riina Pedanik); II–
II Hiie Paulus (õp. Ita-Riina Pedanik); II–III Paulina Kaskpeit
(õp. Ita-Riina Pedanik).
5–6-aastased. Tüdrukud: I
Berit Ental (õp. Ita-Riina Pe-

Berit Ental – 5–6 aastaste i koht. Foto Viimsi huvikeskus

danik ja Mari-Liis Rahumets);
II–III Maarit Grünerg (õp. ItaRiina Pedanik ja Mari-Liis Rahumets); II–III Inge Praks (õp.
Ita-Riina Pedanik ja Mari-Liis
Rahumets). Poisid: I Karl Juul
(õp. Maire Eliste); II Gregor
Pajusalu (õp. Maire Eliste). Julge esituse eest eripreemia Marietta Mark. TV3 eripreemia Gregor Pajusalu.
7–9-aastased. Tüdrukud: I
Alisa Gaitšonok (õp. Elena Derizemlja); II Iris Kessler (õp.
Ita-Riina Pedanik); III Johanna
Vassiljev (õp. Alexandra Guseva). Poisid: I Marten Thomas
Tõniste (õp. Mari-Liis Rahumets); II Sebastien Ojaperv (õp.

Alexandra Guseva). Lavasarmi eripreemia Karolin Kirbits;
vokaaltehnilise esituse eripreemia Pauliina Kütson; julge esituse eripreemia Silvia Sarv;
hingestatud esituse eripreemia
Kristiin Heleen Huttunen; väga hea karakteri eripreemia Mia
Jakobson; TV3 eripreemia Agnes Priks.
10–12-aastased. Tüdrukud:
I Reelika Piht (õp. Ita-Riina Pedanik ja Mari-Liis Rahumets);
II Maribel Arge (õp. Kati Ott);
II Thalia Põldma (õp. Kati Ott);
III Celine Simone Saul (õp.
Ita-Riina Pedanik); III Birgit
Kask (õp. Ita-Riina Pedanik).
Poisid: I Melvin Teepere (õp.

Alexandra Guseva); II Mihkel
Peetson (õp. Kati Ott); III Risto Olli (õp. Kati Ott). Sügava
sisemise tunnetuse eripreemia
Robin Pastak; enesekindla esituse esipreemia Anna Lehtmets;
julge lauluvaliku eripreemia ja
TV3 eripreemia Dorel Lisett
Jartev.
13–15-aastased: I Kertu Kristal (õp. Ita-Riina Pedanik); II
Maria Rander (õp. Ita-Riina
Pedanik); III Loreley Reim (õp.
Carine Jessica Kostla).
16–18-aastased: I Liina Ariadne Pedanik (õp. Ita-Riina Pedanik); II Karmen Kuusk (õp.
Kätlin Puhmaste); TV3 eripreemia Liina Ariadne Pedanik.
Publiku lemmikud: Dalia
Kessler, Berit Ental, Sebastien
Ojaperv, Birgit Kask, Maria
Rander, Liina Ariadne Pedanik.
Lauluvõistlusele Harjumaa
Laululaps 2016, mis toimub
Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee
1, Viimsi vald) reedel, 22. aprillil ja laupäeval, 23. aprillil
lähevad Viimsi valda esindama:
3–4-aastased Dalia Kessler, Hiie
Paulus, Paulina Kaskpeit; 5–6aastased Berit Ental, Maarit
Grünberg, Inge Praks; 7–9-aastased Alisa Gaitšonok, Iris Kessler, Johanna Vassiljev; 10–12aastased Reelika Piht, Maribel
Arge, Thalia Põldma; 13–15-aastased Kertu Kristal, Maria Rander, Loreley Reim; 16–18-aastased Liina Ariadne Pedanik,
Karmen Kuusk.
Tulge Viimsi lastele kaasa
elama ja pöialt hoidma!

Ita-Riina Pedanik
Viimsi huvikeskuse direktor

Viimsi õpilaste rahvusvaheline projekt
6.–10. aprillil käisid 12
Viimsi Kooli 7. klasside
õpilast Helsingis Porolahti koolis rahvusvahelise projekti “ICT in USE“
õpilaste kohtumisel.
Seal osalesid ka õpilased
Türgist, Portugalist ja
Soomest.
Kohtumise fookuses oli õpilaste digipädevuste arendamine – tuli luua projekti logo ning
videod teemal “IKT igapäevaelus” (IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia).
Kohtumise jooksul töötati
rahvusvahelistes meeskondades,
kuhu igast riigist kuulus üks
õpilane. Gruppides loodi projektile logo, milleks kasutati
paljude jaoks uut rakendust
Sketchbook. Videote loomisel
oli abiks Timo Kangaslampi,
kes viib läbi IKT koolitusi. Videoid loodi kuuel teemal: IKT
kodus, IKT tundides, IKT sotsiaalses elus, IKT vahetundides, IKT ja hobid, IKT vahendid koolides. Kohtumisele eelnevalt olid õpilased igas koolis
kogunud materjale – pildistanud, filminud ning läbi oli viidud küsitlus IKT kasutamisest
õpilaste ja õpetajate hulgas. Mit-

IKT igapäevaelus videote loomine rahvusvahelises meeskonnas.
Foto erakogu

med grupid lavastasid ka kohapeal reaalse elu olukordi.
Videod on nähtavad projekti
kodulehel ictinuse.wordpress.
com.
Videote loomine oli väljakutse, sest esiteks oli vaja suhelda erinevatest kultuuridest
pärit õpilastega, kelle keeletase
oli erinev, mis tegi ühise idee
ja teostuse kokkuleppimise mõnevõrra keerulisemaks. Teiseks
oli vaja kasutada uusi rakendusi videote loomiseks, mis pani
proovile õpilaste IKT oskused.
Terve päev tõsist tööd lõppes
edukalt, sest kõik grupid said

valmis huvitavad videod. Õpilased tõid välja, et videote loomine aitas neil teisi koole ja
riike paremini mõista ning pani mõtlema enda koolile, mis
on meil hästi ja mis võiks olla
teistmoodi.
Õpilased majutusid Soome
peredes ning see oli omaette
elamus, sest pani proovile keeleoskuse, avatuse ja oskuse hakkama saada võõras keskkonnas. Esimestel päevadel oli mitmetel suur koduigatsus, kuid
mida aeg edasi, sest tuttavamaks sai pere ja teised õpilased ning viimasel päeval valati

pisaraid, sest raske oli üksteisest lahkuda.
Õpilased soovitaksid samasugust kogemust ka teistele, sest
see võimaldas saada uusi kontakte ja sõpru, arendada oma
võõrkeele- ja grupitööoskust rahvusvahelises meeskonnas. Kogemus arendas noorte sotsiaalseid oskusi, näiteks viisakust
ja teistega arvestamist. Samuti
oli nädal täis toredaid vaba aja
tegevusi. Kohtumine oli õpilaste hinnangul huvitav ja lõbus.
Viimsi Koolist osalesid kohtumisel 7. klasside õpilased Rebeka Pettai, Ireene Kilusk, Kristin Purga, Kevin Sults, Meeri Pappel, Karolina Johanna
Freiberg, Eva Katarina Tambets, Johanna Marie Link, Karmen Klaassen, Brittany Ellen,
Emily Keersalu ja Valeria Filippova. Õpetajatest olid kaasas Maarja Urb, Vilve Roosioks ja Marja Mõistlik.
Järgmine projektikohtumine on mõeldud õpetajatele ning
toimub oktoobris Portugalis.
Teemaks on õuesõpe IKT vahenditega. Projekti rahastatakse Erasmus+ programmist.

Maarja Urb
Viimsi Kooli arendusjuht
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Eluasemetingimuste parandamise ja
kaasajastamise taotlusvoor
18. aprillil avati riiklik
tagastamatu kodutoetuse taotlusvoor, kuhu
oodatakse taotlusi kuni
16. maini.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks
ja kaasajastamiseks on mõeldud
lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek
ühe leibkonna liikme kohta viimase aasta tuludeklaratsiooni
alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
Ühe projekti maksimaalseks
toetussummaks on 8000 eurot.
Taotleja, kellele on varasemalt
kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust
taotleda kuni 5000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub
tulumaks. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud
rohkem kui ühel korral, sellel
aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa.
Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus
olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
“Kodutoetus lasterikastele
peredele” taotlemise täpsemad
tingimused on saadaval KredExi kodulehel www.kredex.ee.

Toetuskõlblikud
tegevused

- eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine,
samuti eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine,
muutmine või asendamine ehitusseadustiku tähenduses;
- eluaseme renoveerimine;
- projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostami-

Lasterikkad pered saavad taotleda toetust eluasemetingimuste
parandamiseks. Foto Fotolia

sega, omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja ehitusteatise esitamisega seotud kulude katmine;
- eluaseme soetamine leibkonnale;
- eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine.

Nõuded

- Taotleja on seaduslik(ud)
vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või
võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm
kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad
taotluse ühiselt.
- Taotleja on koos laste ja

täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris
toetuse aluseks olevasse eluruumi.
- Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos
lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
- Taotleja või tema kuni
15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik,
kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne
toetuse väljamaksmist.
- Taotleja ja /või tema kuni
15-aastase lapse omandis ei ole
rohkem kui üks ehitusseadusti-

ku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumidele esitatavatele
nõuetele vastav omand, v.a juhul, kui tegemist on kõrvuti või
üksteise peal paiknevate korteriomandite või majaosadega,
mis on omavahel ühendatud,
või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade
ühendamiseks.
- Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav
tulu (brutotulu) leibkonna ühe
liikme kohta ei ole suurem kui
355 eurot kuus va eelnevalt
eraldatud toetus.
- Taotlemise õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust taotlejal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi, v.a kodulaen, suuremas summas kui 1500 eurot. Samuti ei
saa taotlejaks olla isik, kelle
suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või
pankroti väljakuulutamiseks või
kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgade katteks, samuti isik, kelle ehitusseadustiku mõistes ehitatavale või
punktis 2.2.4 sätestatud renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget
jne. Eelnimetatud piiranguid ei
kohaldata juhul, kui eluase on
taotleja kuni 15-aastase lapse
omandis või toetuse saamine
tagab edaspidise laenukohustuse täitmise ning arestide, võõrandamise keelumärgete või
muude piirangute kustutamise.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta telefonil 6674 109 või 6674 110.

Jalgrattad on tagasi liikluses
varguse eest. Selleks tuleks üle
vaadata oma jalgrattalukk ning
soovituslik on registreerida oma
ratas ka Bike-ID registris (www.
bike-id.eu).

Meie kõigi rõõmuks on
talv selleks korraks läbi
ja taevas sirab kevadpäike. Seoses saabuva
kevadega võib teedel ja
tänavatel näha aina rohkem kaherattalisi.
Kuna autojuhid on talve jooksul kaherattalistega vähe kokku puutunud ning jalgratturite, mopeedijuhtide ja mootorratturite oskused võivad peale
talve vajada lihvimist ja liikluseeskirjad mäluvärskendamist,
võivad just kevadel kaherattalistega liiklejad sattuda ohtlikesse olukordadesse.
Et kõik liiklejad tervelt koju jõuaksid, on nii sõidukijuhtide kui ka ratturite poolt oluline eelkõige teineteist õigel ajal
märgata ja üksteisega liikluses
arvestada. Lastele tasub kodus
põhilised liiklusreeglid üle korrata. Samuti tuleks lapsevanemate abiga talvel kasutamata

Ohutus

Enne jalgrattasõidu alustamist
veenduge, et ratas on korras ja
töötavad nii pidurid kui signaalkell. Foto Fotolia

seisnud jalgratta seisukord üle
vaadata.

Turvalisus
Enne iga uue hooaja algust tuleks kontrollida üle jalgratta korrasolek, pidurid ja signaalkell.
Üle tuleks vaadata ka jalgratta
turvavarustus – kas on olemas
kõik helkurid ja tuled. Jalgratta
omanik peab läbi mõtlema ka
selle, kuidas kaitsta oma ratast

Sõiduteel sõites peab alla 16-aastane juht kandma jalgrattakiivrit. Kiiver peab olema ka paras, korralikult peas ja rihmaga
kinni, vastasel juhul ei ole sellest kukkumise korral kasu.
Jalgratturi nähtavust suurendab oluliselt helkurvest või
-jope, seda nii pimedal kui ka
valgel ajal.

Meelespea

Jalgrattaga võib sõita jalgrattaja jalgteel ning teepeenral, kui
see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.
Sõiduteel võib iseseisvalt
jalgratast juhtida vähemalt 10aastane laps ning 10–15-aastasel jalgratturil peab olema sõi-

Nõutavad dokumendid

- taotlus;
- taotleja(te) isikut tõendava
dokumendi koopia;
- ülalpeetavate puhul tõend,
mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele;
- raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku
ekspertiisi otsusest;
- koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja määramise
otsusest;
- taotleja kõigi täisealiste
leibkonna liikmete 2015. aasta
tuludeklaratsiooni koopia (pdf
formaat), täisealiste leibkonna
liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist,
füüsilisest isikust ettevõtja puhul ka deklaratsiooni e-vorm;
- juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu
saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2015. aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta.
Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid
ei pea esitama v.a. juhul, kui
dokumentidele puudub ligipääs
rahvastikuregistris ja seda küsib KredEx ise taotleja käest.
Vastavalt sihtotstarbele (ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või võrkude rajamine, muutmine,
asendamine) esitatakse lisaks
järgmised dokumendid: ehitustööde eelarve; hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde teostamiseks
kasutatakse teiste isikute teenuseid; hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide
müüjalt, kui tööd tehakse ise.
Eluaseme soetamine: soo-

vitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp,
asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus.
Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine: krediidiasutuse tõend eluasemelaenu
kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu
saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotluse esitamine

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile läbi
KredExi e-teenuste keskkonna
või digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti
Posti kaudu tähitud kirjana aadressil Kodutoetus, SA KredEx,
Hobujaama 4, Tallinn 10151.
Toetuse täpsed tingimused
on sätestatud ettevõtlusministri poolt kinnitatud “Kodutoetus
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Kersti Saar

KredEx toetuste haldur

LUGEJA KÜSIB
duteel sõites kaasas jalgrattajuhiluba (eksamid korraldatakse
kõikides Viimsi valla koolides).
Ülekäigurada võib ületada
jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal sõidukijuht kohustatud jalgratturile teed andma.
Seda välja arvatud juhul, kui
jalgrattur ületab ülekäigurajal
sõiduteed, millele sõidukijuht
pöörab. Ülekäigurada ületades
on alati ohutum tulla sadulast
maha.
Maikuus korraldab politsei
Viimsis kontrollreidi, kus pöörame tähelepanu nii turvavarustuse kasutamisele kui ka ohutule sõidustiilile ja liikluseeskirjade järgimisele.
Märkame teineteist ja arvestame üksteisega!
Turvalist liiklemist!

Jelena Polkopa

Viimsi noorsoopolitseinik

Eret Elen Viidakas
Viimsi piirkonnapolitseinik

Olen olnud kahe lapsega järjestikku lapsehoolduspuhkusel
ning nüüd plaanin tagasi tööle minna. Suhtlesin tööandjaga ning ta ütles, et kui naasen, siis kohaldatakse mulle uut
katseaega ja ma saan väiksemat töötasu, kuna olen kaua
eemal olnud ja mind peab uuesti välja õpetama.
Vastab Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna: Lapsehoolduspuhkuse katkestamise või lõppemise järel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles
oldi tööandjaga kokku lepitud enne puhkusele jäämist. Kui asutuses on toimunud üldine palgatõus, peab seda kohaldama ka
töötajale, kes viibis lapsehoolduspuhkusel.
Katseaja uus kohaldamine ei ole seaduse mõttega kooskõlas. Kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel ja lapsehoolduspuhkusel, siis tema töösuhe ei katke. See, et töötaja
kasvatab kodust last või lapsi, ei tähenda automaatselt seda,
et ta tööle naastes enam ei kvalifitseeru. Kui asutuses ongi
toimunud olulised muudatused, siis on tööandjal kohustus ka
lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat koolitada, samamoodi
nagu ta on koolitanud teisi töötajaid. Töösuhtes on katseaeg
ette nähtud töösuhte alguses ning võib kesta kuni neli kuud,
alates tööleasumisest.
Seega lapsevanemaks olemine ja perekondlikute kohustuste
täitmine ei saa olla aluseks töötaja töötasu vähendamiseks või
uue katseaja kohaldamiseks. Kui tööandja ühepoolselt sellised
tingimused kehtestab, võib tegemist olla diskrimineerimisega.
Diskrimineerimise äratundmiseks tasub tutvuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kodulehega www.vordoigusvolinik.ee.
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Prangli rahvas valmistub suveks
Kelnase sadamas Pranglil,
mis suvel jahtidest ja
kaatritest pungil, laiutab
aprilli algul veel tühjus.
Parvlaev Wrangö tuleb
Leppneemest mõne
inimesega pardal, päike
soojendab ja meri on
sile, aga õhkab veel jäist
hingust. Vaid tunnike
merereisi, ja kohal!

Hakkan sadamast minema. Punane kaubik peatub mu kõrval
ja juht küsib, et kas rahvamajja? Hüppan peale. Maret Klaamase abikaasa käis Wrangöl
vastas ja viib rahvamajja värsket toidukraami. Mehel on hea
meel ilusa ilma üle, see on üks
esimesi selliseid varakevadisi
päevi.

“

Vaid tunnike
merereisi, ja
kohal.
Prangli rahvamaja on ehitatud S. M. Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi Prangli osakonna klubina 1954. aastal. Arhitektuurilt on see ennesõjaaegses maarahvamaja stiilis kerge puuehitis. Saalis on ca 120
kohta. Prangli saarele on sisse
kirjutatud ca 170 inimest, talvel on kohal aga umbes 70.
Rahvamajas askeldavad juhataja Carmen Ott ja kooli kokk
Maret Klaamas. Maretil on suur
potitäis suppi tulel, täna valmib borš. Varsti tulevad koolilapsed sööma. “Mis, magusat
polegi?” sordib ta värskelt saabunud kaupa. “Söövad siis helbeid.”
Maret istub borši jaoks tilli
hakkima: “Talvel käib siin elu
kogu aeg. Peame üheskoos tähtpäevi. Kõige toredam on jõulupidu, vanemad toovad pakid
siia ja jõuluvana annab kätte.
Kõik loevad luuletusi. Kui suvel on rahvast palju, siis talvised
peod on hubased ja salongilikumad, 40–50 inimesega kogukonnapeod. Igav küll ei ole!
Ühed ja samad inimesed, aga
meil on lõbus. Kindlasti elame
kaua, sest naerame palju.”
Jõuluturg toimub ka. Kes mida turule toob – käsitöö, hoidised, sõir. Kõik ostetakse ära,
müük on hea. Kaks korda aastas tehakse käsitöönäitus. Prangli naised on kõvad käsitöötegijad. Rahvamaja saalis lõksuvad kangasteljed, kolm töökorda seatud vana kangastelge. Need pärinevad siitsamast
saarelt. Rõõmsavärvilised vaibad muudkui voolavad, lavaservale seatud valmis tööd paitavad silma. Vaibad tehakse
enamasti müügiks ja lähevad
hästi. Kirju kaltsuvaip kätkeb
endas nii palju rõõmsat energiat, et on ehteks igale kodule.
Prangli naiste näpud liiguvad
vilkalt.
“Talvel toimus viltimise koolitus, seda toetas kultuuriministeerium saarte pärimusliku kul-

tuurikeskkonna programmist,”
lisab Carmen. “Koolituse viis
läbi Maris Akkermann. Kõik
naised tegid endale vilditud
salli.”
Maris Akkermann kinkis
Prangli muuseumile ka 30 topist, mis ta vanaisa oli kunagi
teinud. Väga head ja hästi säilinud topised Eestimaa loomadest ja lindudest. Maretile
meeldib eriti kuke topis: “See
on nagu päris – vaata, et naabri
kanad kohale ei tule.”
Naised koovad ka. “Marise
vanaema tõi lõnga, mis oli pärit 1974. aastast. Täitsa korras
ilus lõng oli, hästi säilinud. Nad
säilitavad lõnga kilekotis ja panevad sinna soola juurde. Üks
kohalik naine tõi värvi ka 1975.
aastast, ilus pruun värv. Ma
nüüd koon sellest lõngast sokke, kui 20 aasta jooksul valmis
saan, on ajaloolised sokid,” naerab Maret.

Prangli rahvariided

“Hakkasime tegema rahvariideid,” teatab Carmen. “Kuna
Pranglil päris oma rahvariideid
pole, siis arutasime naistega seda asja ja otsustasime, et võtame aluseks Jõelähtme rahvariided. Pranglil on olnud nii
eestlasi, soomlasi kui ka rootslasi, kellel igaühel oma rõivad,
nii et ühtseid ei saanudki tekkida. Linn ka lähedal, nii et
üpris vara hakati käima linnariietega. Tellisime puuvillase
triibulise seelikuriide Rakvere
firmalt Olgitex OÜ. Tehas teeb
küll Jõelähtme seelikuriiet sinise lõime peal, aga palusime teha valge lõime peal. 75
meetrit sellist kangast tehakse
spetsiaalselt meile!”
Suvel saab siis Prangli naisi juba triibulistes seelikutes
näha. Riiete juurde käivad veel
pottmütsid, tikitud käised ja
vööd, samuti põlled. Nende tegemine nõuab aega ja oskusi,
selleks tuleb koolitus tellida.
“Teeme ajalugu Pranglis!”
rõõmustab Carmen. “Viimane
aeg rahvariided taastada. Saime aru, et kui meie seda ei tee,
siis ei tee keegi!”
Naistel pole talvel sugugi
igav. Nii, kui uus idee tuleb,
see ka teoks saab. Neljapäeviti
tehakse üheskoos süüa – see on
kokandusring. Otsitakse mõni
uus retsept, mida põnev proovida. Mehed aga käivad talvel
kalal ja teevad puid.
Emadepäeva 8. mail tähistab Prangli rahvas Uku suviste
kontserdiga. “Möödunud aastal käis Tallinna Poistekoor, üle
50 poisi. Kui nad laulsid “Ema
südant”, siis oli kõigil pisar silmas,” meenutab Carmen.
“Aprillis lõpevad ringid ära,
teeme rahvamaja ja selle ümbruse korda. Talvised üritused
on inimestele tasuta, suvised
enam mitte, siis on turiste palju,” ütleb Maret.
“Mais tuleb Rocca al Mare
kool Pranglisse, ca 80 inimest.
Mitmendat aastat juba. Teevad

tööd ka, ise küsivad, meie pole
neid sundinud. Nad on aknaid
pesnud, aeda värvinud. Käisid
mööda rannaäärt, kilekotid käes,
korjasid prügi, puhastasid saart.
Hästi toredad lapsed!” räägib
Carmen.
31. juulil tuleb Smilers rahvamajja esinema. See on suve
suurim kontsert Pranglil.

Maret ja Carmen

Maret on Pranglil elanud 10 aastat, Carmen 7 aastat. Mõlemad
tulid siia mehele, alguses püüdsid ikka elu linna poole sättida.
“Kui esimest korda Pranglile
tulin, siis oli ilm nii halb ja mul
oli paha olla, oksendasin paadi
ääre peal,” meenutab Maret.
“Mõtlesin, et ma ei tule siia enam
kunagi! Tööd siin esialgu polnud, aga kui rahvamaja juhataja ära läks, sain siia. Kuna süüa
tuleb siin ka teha, siis käisin
kokakursustel. Siin ma olen!
Nüüd aja kaikaga linna. Linnas
on teed kõvad ja jalad väsivad
ära, nagu mul ämm ikka ütles.”
Carmenile sai saatuslikuks
muuseum, selle – Prangli saarte muuseumi – asutasid nad
2009. aastal. Kõik eksponaadid
on saarelt kogutud ja ostetud.
“Kui neid hakkas juba palju
suurem hulk olema, tekkis mõte, et peaks muuseumi tegema.
Loodusmaja avasime 2012. aastal,” räägib Carmen. “Inimesi
käib järjest rohkem. Alguses
olime kogu aeg avatud, aga tulijaid oli palju ja igal ajal. Siis
tegime lahtiolekuajad, et ise ka
elada saaks.“

Prangli külavahetee viib Kelnaselt Lääneotsa ja Idaotsa. Kõrvuti seisavad uus ja vana.

Raamatukogu,
postkontor ja kool

Rahvamaja teisel korrusel asub
raamatukogu. Sinna viib üsna
järsk puutrepp. Ninna lööb vanale puumajale iseloomulik lõhn.
Raamatukoguhoidja Astra
Piirissaar istub raamatute virna
taga ja teeb kevadist koristust.
Osa teavikuid tuleb maha kanda, sest raamatukogu kasutada
olev ruum katusealuses kambris pole just suur. Arvel on u
8500 teavikut. Uute tellimisel
arvestab Astra lugejate soove –
mehi huvitab kalandus, merendus ja ajalugu, naised loevad
ilukirjandust ja elulugusid. Perioodikat – ajalehti ja ajakirju
– loetakse samuti palju. Neid
laenatakse välja nädalaks, raamatuid kuuks ajaks, soovi korral saab ka pikendada.

“

Ninna lööb
vanale puumajale
iseloomulik lõhn.
“Inimesed loevad küll, ma
ei saa öelda, et ei loe. Mõnele viin koju ka ja toon tagasi,”
tunnistab Astra. “Tagasi saab
tuua igal ajal, selle jaoks on
postkast. Raamatukogu on ka
suhtlemise koht ja kui inimesed tulevad siia postkontorisse, arstipunkti või rahvamajja.
siis ikka raamatukokku ka.”

Kelnase sadamas tervitab tulijaid Noor Kaardivägi, kus hooajal
töötab turismiinfo ja saab jalgrattaid laenutada.

Koolidirektor Tiina Piirissaar
ning õpetaja Annika Prangli.

Astra tuli Pranglile mehele
1979. aastast ja tööle raamatukokku 1983. aastast. Peres kasvas suureks kolm last: kaks tütart ja poeg. Pereelu on olnud
korras, mis on Astrale väga oluline. “See on tähtis. Seda peaks
inimesed rohkem hindama,”
arvab ta.
Postkontor asub rahvamaja
teises küljes. Pisike ruum on
täis kõikvõimalikku kaupa, osta saab vakstut, suitsuandurit,
komme, kardinaid, libisemistõkkeid jpm, mida postkontori töötaja Maile Kahro tellib.
Maile on Tallinnas sündinud,
aga ta vanaema elas Pranglil
ja kõik ta suved möödusid siin.
Nii oli asjade loomulik käik,
et ta Pranglilt endale abikaasa
leidis.
“Rahvas tuleb, nagu maakohtades tavaliselt, kuu alguses – siis, kui laekuvad pensionid ja toetused ning tuleb
makseid teha,” ütleb Maile.

olla, aga noored paraku lähevad saarelt ära, sest tööd siin
ei ole.

“

Kirju saadetakse vähe. Pakke
ikka tuleb.
“Kirju saadetakse vähe. Pakke
ikka tuleb, isegi terve suvemaja on Hansapostiga kohale
saadetud. Suvel eksivad vahel
ka turistid postkontorisse ära –
kasvõi selleks, et saata Prangli
templiga postkaarti. Jaapanlased näiteks saatsid postiga siit
ostetud asju, et mitte käe otsas
tassida.”
Prangli saarele asutati vallakool Jõelähtme mõisniku loal
1869. aasta sügisel. Kooli asutajaks oli Jõelähtme kirikuõpetaja Paul Loppenowe. Tänane
koolidirektor Tiina Piirissaar
ütleb, et koolis õpib praegu
viis last – neli neist on saarelt,
üks mandrilt. Mandrilt on tulnud siia vahel lapsed, kes soovivad õppida väikeses koolis.
Muidugi võiks lapsi rohkem

Prangli tuleb Pranglile

Annika Prangli on turismiettevõtja firmast Prangli Reisid OÜ.
Ta töötab õpetajana ka Prangli
Põhikoolis, andes inglise keele-, ajaloo-, ühiskonnaõpetuseja geograafiatunde. Annika tuli
saarele viis aastat tagasi, kui tal
tekkis siia väike elupaik ja siis
alustas ta ka turismiettevõtlusega. “Sattunud olen siia ilmselgelt selle pärast, et nimi on
selline. Saatus ilmselt,” muigab Annika.
Suvi kulub tal turistidega,
keda siis jõuab siia lausa iga
päev. “Lugesime ära, et 40 erinevast riigist käis turiste meil
siin eelmisel aastal,” ütleb Annika. Kui hooaeg algab, asub
tööle turismiinfo, mis asub sadamas kultuurikuuris Noor Kaardivägi. See kuur sai talgutega
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Parvlaev Wrangö ja vana postipaat Helge on varakevadel sadamas
üsna üksikud.

tis seda rohkem pole. Käiakse
kalal ja kirikus, keelemurrak ja
traditsioonid on alles,” mõtiskleb Annika.
Prangli Reiside pakutust on
inimestele sügavat muljet avaldanud hülgevaatlus. Hülgeid
meelitatakse muusikaga ja siis
saavad inimesed neid näha, see
on unustamatu elamus. Hülgevaatlusretked toimuvad juuni
lõpust oktoobri lõpuni, vana postipaat Helge viib soovijad merele igal teisel pühapäeval Kaberneemest. Kui on grupitellimus, saab ka muul ajal ja teistest põhjaranniku sadamatest
välja sõita.

Linholmide juures
Lääneotsas

Meri ja männid, saare võlu.

Tervitus kultuurikuuris.

Talvel koovad naised
rahvamajas vaipu.

Prangli noor perekond - Mattias, Anna Maria, Marta Liisa (isa süles),
Taavi ja Käde Linholm. Fotod Annika Koppel

Annika initsiatiivil korda tehtud 2 aastat tagasi.
“Palju saabub sadamasse jahituriste, kellest üle poole on
soomlased. Prangli murrak kõlab ka justkui soome aktsendiga, kohalikud saavad soome
keeles hakkama. Ainult sadam
pole eriti heas korras ja on ka
väike, kõik soovijad ei mahu
ära,” tõdeb Annika.
11. juunil avab turismihooaja Prangli jooks. See on mõeldud nii saare elanikele kui ka
külalistele. Õhtul annab sadamakuuris hooaja avalöögi ansambel Traffic. “Meil käivad
head bändid esinemas. Eelmisel suvel käisid Tanel Padar ja
The Sun, tänavu tulevad lisaks
Trafficule veel Ivo Linna, Ines
ja Svjata Vatra. Hooaja lõpetame muinastulede ööga ja siis
toimub Pranglil puulaevade
regatt. Tulevad laevad Eestist,
Soomest ja Rootsist – kogunevad fännid ja laevaehitajad.

See on omanäoline sündmus
kogu Läänemere kontekstis.”
Annika Prangli seisab hea
ka selles eest, et saarel ikka teatrit oleks, sest tema sõnul teater
toob uskumatult palju turiste.
2014 valmis lavastus “Prangli
lood ehk Keik on trois”, mis
kohalikus murrakus tähendab,
et kõik on korras. “Sai korjatud kokku suuline pärand, mida
siin ju veel alles on, panin selle
kirja ning Viimsi kooliteater ja
32. kooli trupp mängisid, Eva
Kalbus lavastas. Eelmine suvi
mängiti “Mereplekke”, mille tetegevus toimub nii siin- kui
sealpool merd, teemaks piiritusevedamine. See tuleb ka tänavu uuesti. Muusika kirjutas
Chalice, kaasa teevad professionaalsed näitlejad Ene Järvis
ja Külli Reinumägi.”
Annika arvab, et liiga palju
turiste saarel küll ei käi. Wrangö võtab peale nii palju kui ta
võtab ja laeva reiside arv on ka

ajaliselt piiratud. Lisaks tullakse muidugi oma alustega, aga
sadama suurus seab siingi piirid. “Kui turism edeneb, siis
leidub alati keegi, kellele see
ei meeldi, aga nüüd oleme teinud nii, et iga laevapileti pealt
läheb 1 euro saarte fondi ja rahvas otsustab, milleks seda kasutada. Sel aastal näiteks otsustati, et Eestiranna mälestusmärgi juurde tuleb teha WC.”

“

See on omanäoline ja teistmoodi saar, kus
näeb veel seda
päris autentset
saare elu.
Turistidele Prangli meeldib.
“See on nii omanäoline ja teistmoodi saar, kus näeb veel seda
päris autentset saare elu. Aga
see on ainulaadne, Põhja-Ees-

Hülged on ilusad vaadata, aga
kalurid nende üle nii rõõmsad
ei ole. Et mitte öelda – nad on
päris pahased. Taavi Linholm,
kelle talu asub Lääneotsas kiriku juures, ütleb, et kalurite
võrgud on hüljestele nagu kaetud rootsi laud. Ainult mine ja
võta! Kalurid pühivad siis suu
kalast puhtaks ja panevad võrgud mujale, aga hülged leiavad
need jälle üles.
Taavi tuleb just perega linnast hambaarstilt. Ilm on ilus
ja sai väikse paadiga kiiresti
ära käia. Mees töötab Viimsi
Vees, haldab pumbajaama. Suvel veab turiste veoautokastis
mööda Pranglit ringi – õues seisab reas kolm veoautot. Need
ja maasturid peavad siin vastu, asfalttee lõpeb saare keskel ära, Lääneotsa tee on üsna
muhklik ja auguline. Metsavahest ja rannaäärest rääkimata.
Taavi juures saab turist ka
ööbida, sauna, süüa. Väljaspool turismihooaega elab pere
koos kolme lapsega maja teisel
korrusel, suveks kolivad nad
alla ja loovutavad ülemised
toad turistidele. Maja väiksemas osas elavad Taavi ema ja
isa, kes juba hakkavad kaheksakümnele lähenema. Nemad
on terve elu saarel elanud. Õue
peal on peomaja, kus saab suurema seltskonnaga istumisi teha. Kerkib veel üks maja, kuhu
samuti tulevad toad turistide
majutuseks.
“Suvel tuleb ots otsaga kokku, aga hooaeg on lühike,” tõdeb Taavi. “Talvel eriti keegi
ei käi. Vahel mõni seltskond
tuleb aastavahetust pidama või
siis jääb mõni seikleja tormivangi. Aga hooaeg venib pikemaks, kui on ilus ja soe sügis, isegi oktoobris käiakse
veel saarel. Meri mõjutab siin
palju, kevad on külm ja sügis
soe.“
Taavi maja on saare otsas,
kolmest küljest paistab meri.
Hilissügisel tuleb meri üsna
maja alla, kuurid jäävad vee
sisse. Taavi näitab piiri, kuhu
meri on kõrkjad toonud.
Maikuus tulevad esimesed
külalised, koolilapsed käivad
ekskursioonil. “Suvi on kiire,
nädalalalõpud kinni – ega siis

ise kusagile minna ei saa. Talvel käisime perega Stockholmis. Lapsed ka aitavad – koristavad, lappavad ja puhastavad
võrke, puhastavad omapüütud
kala,” räägib Taavi.
“Meil on privaatne mereäärne koht, rahulik ja turvaline
elukeskkond, puhas loodus. Pikk
puhas liivarand,” loetleb Taavi
kaasa Käde saareelu plusse.
“Joodikuid jääb järjest vähemaks, see on hea. Aga lapsi
võiks saarel rohkem olla. Noored pered võiks tulla. Tööd muidugi ei ole, aga tänapäeval tehakse palju ka kaugtööd. Kõik
ei taha ju linnas olla.”
Kui Käde saarele tuli, käis
koolis 15 last. Nüüd on viiest
koolilapsest kaks Taavi ja Käde
lapsed Mattias ja Anna Maria.
“Kalatööstus on kadunud,
kalapüük hääbumas. Nende 70
seas, kes talve läbi saarel elavad, on tööealisi vähe,” tõdeb
Taavi.
On temagi saarelt ära käinud. Taavi töötas alguses koos
vennaga kalatraaleri peal, aga
seal sai töö otsa. 8 traalist ja 16
mehest on alles jäänud 2 traali
ja 4 meest. Mõnda aega käis
Taavi Soome ehitajaks, aga pikalt seal vastu ei pidanud. Ei
tahtnud võõral maal olla. Tuli
tagasi, sest kodus jäid tööd
seisma, lapsed kasvasid ilma
isata, isa-ema jäid vanemaks ja
vajasid abi. Tuli proovida kodus hakkama saada. Alustasid
nad suitsukala müügiga ja nii
see on läinud.
“See on hea, et suvel üritusi korraldatakse. Tänu Annika
Prangli ettevõtmistele tuleb rahvast rohkem, see hoiab saart
vee peal,” usub Taavi.
Ehkki Prangli on pealinnale lähedal, ei pääse mere tagant
alati nii lihtsalt linna, näiteks
hambaarstile. Naine, kes sünnitama hakkab, läheb varakult
linna, seal on abi lähemal. Taavi, kes sündis veebruaris 1978,
toodi vene kopteriga linnast
koju. Kui meri on jääs, siis
saab jääd mööda ka minna.
Aga seda pole juba viimased
viis aastat ette tulnud. “2003.
aastal, kui Mattias maikuus sündis, jäätus meri enne jõulu ja
25. aprillil saime esimest korda kalale,” meenutab Taavi.
Seesama Mattias on nüüd

suur poiss ja piidleb külalist
tõsiselt. Ema Käde näitab Mattiase kokku pandud raamatut
Prangli piltide ja lugudega.
See on päris raamat, trükitud.
“Aga mina nägin nastikut!”
teatab Anna Maria. “Ta oli ukse küljes.” Marta Liisa on veel
nii väike, et ütleb ainult “tädi”.
Esikus seinal ripub hülge
pilt. Taavi võtab selle seinalt
maha ja selle taga on kiri: “Parim viigrilugu. Ajakiri loodussõber 2014”. Selle loo rääkis
Taavi. Õieti luges ette oma vanaisa loo, kes oli üksikasjaliselt kirja pannud, kuidas viigripüük käis, kui palju nahad
maksid ja kuhu neid müüdi.
Taavi isa istub õues maja
ees päikese käes. “Ilus ilm täna,” ütleb ta. Maja servas päikese käes seisab üksikuna pink,
millel istus president Toomas
Hendrik Ilves, kui ta 2010. aastal Pranglil käis ja Taavi peret
külastas.

Külavanem käib linnas
tööl

Terje Lilleoks, Prangli külavanem, elab Jaagu-Uuetoa talus
ja käib linnas tööl. Siin asub ka
Prangli puukoda, kus tema abikaasa puutööd teeb. Kohapeal
valmistatakse ja müüakse puidust suveniire, painutatud puust
aiatoole ja käsitööd – kangastelgedel kootud kaltsuvaipu ja
kirikangaid. Siin elavad ka Prangli saare ainsad hobused Kepsu
ja Raselli. Nendega saab ratsutada ning talvel reesõitu teha.
Rõõmu teeb külavanemale
see, et välja valiti rahvarõivad,
mis loodetavasti peatselt käiku
lähevad. Ajalooliselt kuulus
Prangli Jõelähtme koguduse
alla ja vanad Jõelähtme riided
võtamegi nüüdsest kasutusele.
Muret teeb saarel eelkõige
liiklusturvalisus – purjus peaga sõitmine ja kihutamine. Lääneotsa tee olukord on väga halb.
Teemeistrid käisid sellega tutvumas ja on lootust, et sügiseks saab midagi korda. “Sadama olukorraga ei saa kuidagi
rahul olla. Kuigi aasta-aastalt
külastab Kelnase sadamat aina
rohkem jahte, põhiliselt Soomest, ei rahulda meie sadam
elementaarseid jahituristi vajadusi,” tõdeb külavanem.

Annika Koppel

30 miili projekt
Soome lahe idapoolse mereturismi teenuste ja sadamate arendamise projekti 30 MILES raames parandatakse väikesadamate
ja nendes pakutavate teenuste taset. Hetkel pole väikesadamate
võrgustikku, mis pakuks heal tasemel teenuseid ja kaikohti mereturistidele. Väikesadamad muudavad iga piirkonna atraktiivsemaks, nii ongi projekti idee luua väikesadamate võrgustik iga 30
meremiili tagant. Projekti viiakse ellu Kesk-Läänemere programmi raames, kus Viimsi vald osaleb eelpoolmainitud projektis ühe
partnerina. Plaanis on teha Kelnase sadama koduleht, soetada ja
paigaldada veebiilmajaama seadmed, samuti projekteerida uus
keskkonnasäästliku lahendusega sadamahoone, kus saab pakkuda mereturistidele esmaseid tugiteenuseid. Samuti planeeritakse projekteerida Kelnase sadama huvisadama osa laiendus, kuna
sadama külastatus on näidanud suurenemise tendentsi, alates
selle avamisest 2008. aastal. Projekt lõpeb 31. augustil 2018.
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Tänapäeva veteran ja
veteranipäev
23. aprillil tähistame
neljandat korda Eestis
veteranipäeva – missioonisõdurite ja teenistuses
vigastada saanud Eesti
sõjameeste päeva.

Veteranipäevaga täname ja tunnustame neid mehi ja naisi,
kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud
Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti
nende perekondi ja lähedasi.
Veteranid on võidelnud Eesti
eest ja teeninud ära ühiskonna
tänu ning toetuse. Veterane on
meie seas ligi 2700. Nad on
võimas jõud, kel hindamatu kogemus ja jätkuv tahe Eesti riigile ja inimestele palju anda.
Veteranipäev loob uue traditsiooni, mille eesmärk on väärtustada veterane ja nende lähedasi.
Eesti iseseisvus ei teki ega
püsi iseenesest, vaid seda tuleb iga päev luua meie riigi
kaitsevõimet ja rahvusvahelist
koostööd arendades. Veteranid
on rahvusvahelistel sõjalistel
operatsioonidel Eesti vabaduse eest võidelnud sõdurid ja
vigastatud sõjamehed, kes on
auga ära teeninud kogu ühiskonna toetuse.
Eesti on oma sõdureid saatnud 19 aasta jooksul Horvaatiasse, Liibanoni, Bosniasse, Kosovosse ja Kesk-Aafrika Vabariiki. Meie sõdurid on võidelnud Iraagis ja Afganistanis,
turvanud laevaliiklust Adeni lahel ja osalenud treeningmissiooni raames Mali armee ülesehitamisel. Eesti sõdurid on olnud liitlaste seas kõrgelt hinnatud kõikjal, kuhu teenistus
neid on viinud.
Inimesed, kellelt oodatakse
valmisolekut anda Eesti jul-

Kiirabiõde Elle Jürgenson – missioonil Afganistanis 2011–2012.
Foto annameau.ee

geoleku nimel suurim võimalik ohver, vajavad ennekõike
Eesti ühiskonnalt kinnitust, et
nende panus on hädavajalik,
oodatud ja tunnustatud. Ühiskondlik toetus ja hoolimine aitab veteranidel ning nende lähikondsetel elada üle pingelisi
ja intensiivseid perioode.
Eesti veteranipoliitika eesmärk on tekitada tänastes ja tulevastes kaitseväelastes kindlustunnet, et ühiskond hoiab ja
aitab neid ning nende lähedasi
juhul, kui abi peaks vaja minema. Sotsiaalsete tagatiste rakendamisel on peamisteks sihtgruppideks teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud, vigastada saanud kaitseväelased
ja nende perekonnaliikmed. Tänaseks on välja kujunenud heal
tasemel rehabilitatsiooni- ja
toetussüsteem. Vigastada saamise korral on seadusandlike
tagatistega loodud kaitseväelastele vajalikud tingimused materiaalseks toimetulekuks ja ümberõppeks, samuti on tagatud
ravi- ja rehabilitatsiooniteenused.
Lisaks tegeleb riik täiendja ümberõppevõimaluste laiendamisega kõikidele veteranidele, et teenistusest lahkunud
kaitseväelased saaksid sujuva-

malt naasta tsiviilellu ja tööjõuturule. Samuti aidatakse kõigil veteranidel soetada kodu,
tagades eluasemelaenu sissemakse käenduse ning tagatak-

se suurem tegevteenistuspension rahvusvahelisel sõjalisel
operatsioonil osalemise eest.
“Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus,
kus raske haavatasaamise järel õpivad noored mehed ja
naised uuesti elama või ka lihtsalt lahingujärgse stressiga toime tulema. Lihtsalt ja lihtsat ei
ole tegelikult sellistes lugudes
midagi.”
Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi president

Naiskodukaitse
Eesti Vigastatud
Võitlejate Ühing

Veteranipäevale pühendatud sündmused
Reede, 22. aprill
n kell 11.00–11.30 Hukkunud kaitseväelaste mälestamine
Afganistanist Camp Bastionist toodud mälestusmärgi juures
Paldiskis.
n kell 19.30 Heategevuslik õhtusöök
SA Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslik õhtusöök hukkunud
kaitseväelaste perekondade toetamiseks. Osavõtt fondi kutsetega.
Laupäev, 23. aprill
n kell 12–13 Jüripäeva jumalateenistus Tori Püha Jüri kirikus
Kaitseväe orkestri osalusel.
Teenivad peakaplan major Gustav Kutsar ja EELK peapiiskop
Urmas Viilma. Tervitussõnad kaitseminister Hannes Hansolt.
Langenute mälestamine. Tänuavaldused Tori kiriku ja taastajate
ühenduse poolt. Jüritule ehk veteranide mälestustule õnnistamine, laternate süütamine ja lähetamine langenud sõjameeste
haudadele ning vabadusvõitlusega seotud mälestuspaikadele.
Teenistusele järgneb pärgade asetamine ja sõnavõtud Püha Jüri
ratsamonumendi jalamil.
n kell 12–15 Veteranipäev Eesti Sõjamuuseumis (Mõisa tee
1, Viimsi). Eesti Sõjamuuseum avab külastajatele suurtükkide,
soomukite ja sõidukite angaari, kus asub ka kaitseväe Afganistani operatsiooni ajaloole pühendatud väljapanek. Uksed on
avatud kell 11–18. Tasuta ekskursioonid algavad kell 12, 14 ja
16 sõjamuuseumi giidide juhtimisel. Kohapeal saab kätt proovida automaadimudelist laskmises.
Soovijad saavad kätt proovida automaadi matkemudelist tulistamises ning vaadata muuseumihoone ees Kaitseliidu relvade ja varustuse näitust.
Muuseumi peahoones:
Tasuta ekskursioonid kell 12, 14 ja 16 sõjamuuseumi giidide
juhtimisel.
Tasuta töötoad lastele (registreerumine kohapeal)
- kell 12.00–13.30 pabernukkude (halastajaõed ja Põhjasõjaaegsed Rootsi sõdurid) valmistamise töötuba.
- kell 13.30–15.00 töötuba “Tankiga tuttavaks” – lapsed saavad uurida tanki välimust ja sisemust ning seejärel ise paberil
tanki luua. Kuni 10 last grupis.
NUKU etendus “Lutsukomm ja 200 vanaisa”, kus oma lemmiklugusid jutustab näitleja Tarmo Männard.
- kell 12 toimuvale etendusele on oodatud kõik huvilised,
etendus on tasuline. Piletid on müügil NUKU kassas ja Piletilevis.
- kell 15 toimuvale etendusele on oodatud veteranide pered
(kohad on broneeritud)
Kohal on päevapiltnik. Saab kehastuda sõjameheks ja lasta
endast jäädvustada tore mälestus.
Muuseumi I korrusel on avatud kohvik.
n kell 18–20 Kann õlut koos kamraadiga
Kaitseväe juhataja asetäitja ja Kaitseliidu ülema ühine vastuvõtt Tallinna Kunstihoones (Vabaduse väljak 8) kõigile Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele. Kutsetega
n kell 20–22.30 Veteranirock
Tallinnas, Vabaduse väljakul esinevad Kaitseväe orkestri ajateenijate bänd ning ansamblid Smilers ja No Big Silence. Planeeritud teleülekanne.
Pühapäev, 24. aprill
n Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute jumalateenistustel
võetakse eestpalvesse veteranid ja nende lähedased ning mälestatakse langenuid.

Sinilille kampaania tõi 7 päevaga 35 000 eurot
Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing ja Naiskodukaitse alustasid 7. aprillil
igakevadise heategevuskampaaniaga “Anname
au!”, mis kutsub inimesi
kandma sinilille rinnamärki kõikide Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustuseks.
23. aprillil veteranipäeva tähistamisega tihedalt seotud algatus kogub ka annetusi Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.
Kampaania üheks missiooniks on tutvustada Eesti rahvale, kes on tänapäeva veteranid.
Sel kevadel soovitakse kampaaniaga jagada just nende veteranide lugusid, kes on teenis-

Sinilille lugu
Eesti veterani toetussümboli loomise idee sündis veteranide
endi keskel veteranipoliitika väljatöötamise käigus 2012. aastal. Veteranid tõid eeskujuks eelkõige Suurbritannias, Kanadas
ja Austraalias levinud kommet kanda veteranide austuseks punast mooniõit. Inspireerituna mooniõie kampaaniast ja Eesti
Vabadussõja aegsest laulust “Enne veel, kui kustub eha” pakkusid veteranid toetussümboliks sinilille.
Sinilill valiti veteranide toetussümboliks 2013. aasta kevadel toimunud avaliku
ideekonkursi tulemusena. Konkursile laekus
31 ideekavandit, mille seast veteranidest ja
Kaitseväe Sinilille ekspertidest koosnev žürii tunnistas parikokard.
märk.
maks disainer Heino Prunsvelti töö “Sinilill”.
Võidutöö autori Heino Prunsvelti sõnul kasvas sinilille idee
välja Kaitseväe mütsimärgist, mille ta 1992. aastal kujundas.
“Toonasest kogemusest tekkis mõte ühendada mütsimärk
sinilillega ja teha nendest stiliseeritud kooslus. Sinilill sobib
toetussümboliks suurepäraselt, sest on üks väheseid lilli, mis
veteranipäeval looduses õitseb ning samuti teab seda lille iga
eestlane,“ lausus Prunsvelt.

tustest lahkunud ja tegutsevad
nüüd aktiivselt uuel elualal.
Kaitseväe veteranid on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel Horvaatias, Liibanonis,
Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos, Kesk-Aafrika Vabariigis,
Iraagis, Afganistanis, Malis, Adeni lahel, Iisraelis, Süürias, Makedoonias ja Vahemerel.
“Anname au!” kampaania
esimese nädalaga on annetusi kogutud ligi 35 000 eurot!
See tulemus annab kinnitust,
et Sinilille-algatus on tugeva
potentsiaaliga uus traditsioon.
Tänavu kevadel jagatakse
annetustest saadud tulu erinevate eesmärkide vahel. Vigastatud Võitlejate Ühing toetab

saadud annetustest veteranide
ja nende lähedaste taastusravi,
spordi- ja õppetegevust ning
taastusravivaldkonna tugevdamist kogu ühiskonnas.
Sel aastal on annetuste tulust plaanis soetada Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskusele lihasjõutreeningu seade,
Sinilille ja sinilillega märgistatud käepaela on võimalik soetada ka koduvallas.
Müügipunktid on Viimsi
vallavalitsuses, Eesti Sõjamuuseumis, Rannarahva
muuseumis, Viimsi vabaõhumuuseumis, Viimsi raamatukogus, Harmoonikumis,
Olerexi tanklas ja Selveris.

toetada mittetulundusühingut
Peaasjad, mis tegeleb noorte
vaimse tervise edendamisega,
ning Eesti Füsioterapeutide Liitu vigastatud veteranide abistamise koolituste läbiviimisel.
Märke ja käepaelu saab osta
kuni 1. maini Selveri ja Rahva
Raamatu kauplustes, T-pileti kassades Tallinnas ja Tartus, Nordica lendudel, Olerexi teenindusjaamades, R-kioskites ja Tallinna Lennujaamas.
Iga sinilille märk on unikaalne käsitöö, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel
vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti.
Täname kõiki toetajaid ja
anname au veteranidele!

Anname Au meeskond
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SA Carolin Illenzeeri Fond toetab
kaitseväelaste lapsi
Sihtasutuse Carolin
Illenzeeri Fond eesmärk
on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine
teenistuses langenud või
raskelt vigastada saanud
Eesti kaitseväelaste laste
toetamiseks.

Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks,
et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.
Carolin Illenzeer on operatsioonil “Iraagi Vabadus” 2004.

aastal langenud vanemveebel
Arre Illenzeeri tütar, keda isa
nägi vaid üks kord, 2004. aasta
suvel pärast Carolini sündi, kui
isa Arre operatsioonipiirkonnast kodus puhkusel käis.
Fondi lugu algab 2005. aasta Johannesepäevast (27. det-

sember), kui kristliku maailmavaatega ohvitseride sõpruskond
otsustas, et veendumused ja väärtushinnangud peaksid lisaks
sõnadele väljenduma ka tegudes. Aruteludes jäi küllaltki üksmeelselt kõlama seisukoht: heategu peab aitama lapsi nende haridusteel.
Kuna sõpruskond oli väike,
otsustati konkreetne toetus suunata ühele lapsele, aastasele Carolinile, kelle isa Arre langes
teenistusülesannete täitmisel.
2006. aasta alguses avati
kindlustustootena Carolini koolifond, kuhu sõpruskonda kuu-

luvad ohvitserid iga-aastaselt
sissemakseid tegid.
Mõte arenes edasi toetada
ka teiste teenistusülesannete täitmisel langenud või raskelt vigastatud relvavendade lapsi nende haridusteel.
Otsides partnereid ja mõttekaaslasi, jäid sõelale kaks or-

ganisatsiooni: Eesti NATO Ühing
kui kaitsevaldkonnas tegutsev
mittetulundusühing ja Eesti Reservohvitseride Kogu, mille liikmeskonda kuulusid paljud sõpruskonna liikmed ja kamraadid. Tõelise patrioodi ja riigimehena asus fondi patrooni ja
mõttekaaslasena rivvi Vabarii-

Carolin Illenzeeri Fondi saavad panustada kõik
n Nordea Pank: IBAN: EE671700017002982685
n LHV Pank: IBAN: EE687700771001314163
n Annetusnumbrid: 900 6705 – 5 eurot; 900 6715 – 15 eurot;
900 6735 – 35 eurot

gi President Toomas Hendrik
Ilves.
Sihtasutus alustas tegevust
2011. aasta alguses ja peamisteks tegevusteks on heategevuslikud projektid. Langenud
ja raskelt vigastatud Eesti sõdurite lapsi on kõigil headel
inimestel võimalik toetada kogu aeg, ka suurte heategevuskampaaniate vaheaegadel. Loodame Eesti inimeste heasoovlikkusele ja abistavale käele.
Lisainfo fondist on leitav
veebiaadressil www.carolinillenzeerifond.ee.

Carolin Illenzeeri Fond

Viimsilased räägivad veteranipäevast
Uurisime 6 viimsilaselt ja Viimsiga
seotud inimeselt, kui palju nad teavad
23. aprillil 2013. aastal alguse saanud
veteranipäeva traditsioonist ning aasta
hiljem alanud sinilillekampaaniast.

Mark-Kennert Vildmaus (Viimsi Kooli
gümnasist): Veteranipäeva traditsioon on minu
silmis teretulnud ja tundub väga huvitav. Pean
tunnistama, et ega ma väga palju veteranipäeva
sünniloost ei tea, kuid uudiste kaudu olen natuke ikka kuulnud. Iseenesest on tore, et kampaania n-ö tippsündmuseks on Veteranirock vigastada saanud veteranide toetuseks. Kuna veterane
on päris palju, siis tulebki neid toetada ja see on
suurepärane võimalus.
Tegelikult on päris šikk ja uudne kanda midagi kellegi toetuseks ja viimasel ajal on üha
rohkem hakatud erinevate meenete kandmisele
tähelepanu pöörama.
Meie pere ei ole veel kahjuks sinilillekampaaniaga ühinenud, kuid võime seda veel teha!
Küll aga olen kuulnud, et nii mõnigi firma, näiteks meie rahvuslik lennukompanii, osales sinilillede kandmises. Kahjuks sel aastal ei ole meil
plaanis ühtegi veteranipäeva sündmust külastada, sest olime plaanid juba varakult ära teinud.
Arvan aga sellegipoolest, et veteranipäev saab
olema piisavalt populaarne.
Anu Valing (Rannarahva muuseumi programmijuht): Armastan sõdurimundrit kandvatest meestest ja naistest mõelda pisut ülivõrdes.
Nende süda asub õiges paigas, on pisut suurem
või tuksub teises taktis, paremas taktis. Need on
mehed ja naised, tänu kelle valitud elukutsele
saame meie toimetada rahus oma igapäevaseid
tegemisi. Kõik ei sünni sõduriks, ei peagi sündima. Neist ei räägita palju, ehk ei peagi. Aga kord
aastas tunnustada vaprust, see on vähim, mida
saame ja peame tegema. Ehk teeb see meist kõi-

gist pisut paremad inimesed.
Sinilillekampaania on valus koputus minu
südametunnistusele. Ei ole mul hetkel rinnas
sinist lille, aga see on nüüd järgmine liigutus,
mille teen. See on lihtne ja armas viis näidata,
näidata et hoolin. Hoolin oma riigist, hoolin
nendest inimestest, kes meist kõigist hoolivad.
Minu heade sõprade ja tuttavate seas on hulk
mehi ja ka naisi, kes on aktiivsed Kaitseliidu
liikmed. Oma vaba aja panustavad nad suuresti
meie julgeolekule mõeldes ja treenides. Õiged
inimesed, õiges kohas. Julgustan nendega liituma!
Laupäev on mul seekord teisiti planeeritud
ning veteranipäeva sündmustel tänavu ei osale,
kindlasti aga korjan mõne sinilille ja sätin vaasi,
mõeldes ka selle päeva kangelastele.

Krista Mulenok (Eesti NATO Ühingu juhatuse liige): Olen uhke, et meie ühiskonnas tänatakse ja tunnustatakse neid 2700 naist ja meest,
kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel
tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist
tõsiseltvõetavust. Sellel päeval peame meeles ka
kõiki neid sõjamehi, kes on andnud Eesti vabaduse eest kõige kallima – oma elu.
Olen kuulunud veteranipäeva ürituste kor-

raldustoimkonda alates 2014. aastast ning osalenud nii Sinilillejooksudel, Veteranirockidel kui
ka SA Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikel
õhtusöökidel, et toetada hukkunud ja vigastada
saanud kaitseväelaste perekondi.
Lisaks panustamisele ja toetamisele kannan
rinnas alates 2014. aastast ka sinilille, kui sinilillekampaania sai avapaugu NATO-ga liitumise 10. aastapäeva auks korraldatud perepäeval
Lennusadamas. Mul oli au olla Eesti NATO
Ühingu juhina selle ürituse peakorraldajaks.
Kui 2 aastat tagasi tütred sinilille rinda panid, siis tuli neil koolis paljudele selgitada, miks
sinilille ostmine ja kandmine on oluline. Mul on
hea meel, et tänaseks päevaks juba teatakse sinilille tähendust.
Esialgselt plaanisin laupäeval külastada nii
Viimsi mõisas toimuvat veteranipäeva kui ka
Veteranirocki Vabaduse väljakul, kuid pean viibima samal ajal komandeeringus. Igal juhul panen sinilille rinda ning tutvustan meie traditsioone välismaal!

Esta Tamm (projektijuht Viimsis): Minu silmis on veteranipäeva näol tegemist ühe tähtsa päevaga aprillis, sest minu jaoks on oluline
väärtustada lisaks sõjaveteranidele ka tänapäeva
veterane. Need mehed ja naised on panustanud
oma aja, teadmiste ja oskustega nii Eesti kui ka
teiste riikide vabadusse.
Veteranipäeva tähistamine ja sinilille kandmine on oluline nii veteranidele kui ka nende
pereliikmetele, sõpradele, koolikaaslastele… Ja
kõikidele neile, kelle lähedane inimene on langenud sõjatandril.
Sinililled on minu jopedel ja mantlitel juba
kampaania esimesest aastast. Tänavusel veteranipäeval ma Viimsi sündmusele ei jõua, kuid
kindlasti olen riigikogu lahtiste uste päevadel
mantliga, mida ehib austusavalduseks sinilill.
Kui jõuan, siis külastan ka Vabaduse väljakul
toimuvat Veteranirocki.

Gea Raadik (Püünsi Kooli huvijuht): Veteranipäeva tähistamisest on sündinud tänuväärne traditsioon, mis on ühelt poolt tutvustav ja
teavitav, teisalt tunnustav. Saabuv veteranipäev
paneb mõtlema nende inimeste ja nende vapruse
ning tegude peale, kes on sõjalistel operatsioonidel olnud kodust kaugel ära panustades meie
kõigi turvalisusesse.
Usun, et me kõik oleme rohkemal või vähemal määral siin väikeses riigis nende inimeste
ja peredega seotud ning võiksime nende julgust
ja vaprust toetada ning väärtustada. Seepärast
on ka minu pere ühinenud sinilillekampaaniaga. Lille kandmise soov sai alguse minu pojast,
kes oli märganud klassivennal sellist erilist lille,
millele järgnes küsimus-vastuste-selgituste ring
ja lillede ostmine.
Seekord osaleme Pärnumaa veteranipäeva
tähistamisel Eesti sõjameeste mälestuskirikus
Toris. Märkame ja tunnustame veterane ja nende perekondasid ja sõpru!

Karl-Erik Saul (Viimsi Kooli gümnasist):
Olen veteranipäevast ja selle eesmärkidest teadlik ja arvan, et see on väga vahva ja südantsoojendav traditsioon. Selleks, et austada veterane
ja toetada nende lähedasi, on ka kogu meie pere
liitunud sinilillekampaaniaga.

14

22. aprill 2016

VEDA aasta naine 2015 nominendid esireas: (vasakult) Helen Ottep, Helen Allas, Aime Salmistu, Agne Kurrikoff-Herman ja Reet Varik koos VEDA naistega. Foto Tiina Annamaa

Viimsi aasta naine 2015
Igal kevadel kogunevad
Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni (VEDA)
kutsel Viimsi südikamad
naised aasta naise austamistseremooniale.

Aasta naise tseremoonia toimus sel aastal juba üheteistkümnendat korda. Üksteist aastat järjest on viimsilased endi
seast üles leidnud naisi, kes
väärivad tunnustamist. Mõnel
aastal on nominente esitatud
kolm, mõnel seitse. Sel aastal
tunnustasime viit erilist Viimsi naist, vaimustavat isiksust:
Helen Ottep, Helen Allas, Reet
Varik, Aime Salmistu ja Agne
Kurrikoff-Herman.
Nii tugevate ja toredate isik-

suste seast ühte esile tõsta on
väga raske. Kuid et hõbesõle,
mis sümboliseerib eestlaste sidet esivanematega, saame kinkida vaid ühele, tuli valida. Viimsi aasta naise nominendiks esitatakse naisi, kes on emad, teostavad ennast tööl, kuid panustavad ühiskonda ka laiemalt
eeskuju väärival moel. Kõik
emad teavad, kui keeruline on
oma elu planeerida ja karjääri
teha siis, kui lapsed on väiksed. Kui aga kõik tegusad naised
loobuksid laste sünnitamisest
ning pühenduksid vaid karjäärile, saaks Eesti kultuur otsa,
sest peagi poleks kultuurikandjaid. Oma perele ja tööle pühendamine on suurepärane panus, sest ühiskond vajab nii

hästi kasvatatud lapsi kui ka
hästi tehtud tööd. Selline elumudel peaks olema baasmudel, alusstandard. Kuid meie
seas on naisi, kes suudavad ja
teevad enamat – on oma energiaga inspireerivad paljudele
inimestele, teevad midagi, mis
väljub tavategevuste raamest,
laiendavad meie kultuurihorisonti.

“

Inimene on
see, mis teda
rõõmustab.
Eestlased on eluterve kultuuriga rahvas. Me oleme tehnoloogilise innovatiivsuse kõrval säilitanud sideme oma juur-

Aasta naine 2015 on Agne Kurrikoff-Herman
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon otsustas aasta naine 2015 tiitliga pärjata Agne Kurrikoff-Hermanit.
Agne on rahvatantsuõpetaja, nelja lapse ema ja särav inimene. Viimsi lapsi on ta rahvatantsu
juurde toonud alates 2010. aastast, mil ta tuli Viimsi Kooli algklasside rühmade ringijuhiks. Oma aastaste kaksikute kõrvalt jõuab ta teha tantsuõpetaja tööd nii Haabneeme Koolis kui ka Viimsi Koolis.
Lisaks tegutseb ta tantsuõpetajana Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja on 2000. aastast alates
üks tantsuansambli Sõprus eestvedajaid. Agne õpetab nii tegutsevaid kui ka tulevasi tantsujuhte
Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias ning Viljandi Kultuuriakadeemias. Tantsijana on ta kaasa teinud mitmetes Ugala lavastustes ja varieteegruppides ning koreograafina andnud oma panuse Eesti
Draamateatri, Ugala ja Vana Baskini Teatri paljudes etendustes. Aastatel 2003–2007 tegutses Agne
Koolitantsu meeskonnas.
Alates 2009. aastast on Agne olnud seotud nii üld- kui ka noorte tantsupidudega. XVII üldtantsupeol “Meri“ tegutses Agne N1 naisrühmade liigijuhi assistendina, I naiste tantsupeol “Naise lugu“
neidude rühmade liigijuhi assistendina, XI noorte tantsupeol “Maa ja ilm“ 7.–9. klasside rühmade
liigijuhi assistendina, 2012. aasta Soome-Eesti tantsupeol “Kalevi-Kalev“ naisrühmade liigijuhina ja
XVIII üldtantsupeol “Puudutuse aeg“ neidude rühmade liigijuhina. 2017. aasta noorte tantsupeol
“Mina jään“ on Agne 1.–2. klasside segarühmade liigijuht. Agne on ka paljude tantsude autor.
Ent Agne ei ole mitte lihtsalt tantsuõpetaja. Ta kannab hoolt ka selle eest, et lapsed kannaksid
puhast ja triigitud rahvariiet, oleksid kammitud ja sirgete sukkadega, enne kui lavale lähevad. Ta
peseb, hooldab, parandab, õmbleb ja triigib lasterühmade rahvariideid ise. Agne on suurepärane perenaine ja koduhoidja, koduste pidulaudade kujundajana ulatub tema kuulsus Harjustki kaugemale.
Lisaks leiab ta ka aega erinevatel lasteüritustel õhtujuhina tegutsedes, kehastudes Pipiks, Karlssoniks, mereröövliks või teletupsuks.
Agne on ise enda kohta öelnud nii: “Minu missiooniks on siin, kodusel Eestimaal, anda läbi tantsu
edasi kasvõi pisikest osakest meie omakultuurist. Mind motiveerib ilmselt kõik see, mida ma igapäevaselt teen. Mul pole olnud vajadust iseendaga motivatsiooni leidmiseks sisevestlusi pidada. See on
alati erineval moel olemas olnud. Olen õnnelik Eesti tantsu õpetades ja luues.“

te ja loodusega. Me küll jälgime huvi ja sageli kirega nii
ida kui ka lääne pool toimuvat,
kuid oleme sisimas säilitanud
ürgse tarkuse, kuidas Eestimaale alles jääda, kuidas just
selle maakera paiga pakutud
tingimustes mõnukalt toimetada. Inimene on see, mis teda
rõõmustab.
Viimsi aasta naise tseremoonia on Eesti kultuurisündmus – läbi eeskujulike naiste
tunnustamise me kehtestame ja
kinnistame oma kultuuri. Sellist kultuuri, mis on jätkusuutlik, meie igapäevase toimetamise põhjus ja tagajärg. Mitte
niivõrd see, mida me teeme,
vaid see, kuidas me midagi teeme, annab elamisele kultuuri
mõõtme. Naiste hooleks on kultuuri kandmine üle põlvkondade, seda rolli täidab iga naine
oma unikaalsel moel. Meie
tunnustame neid naisi, kes oskavad elu ilusaks elada nii endale, oma perele, tööle kui ka
kogu sootsiumile.

“

See, kuidas
me midagi
teeme, annab
elamisele kultuuri mõõtme.
Südamlik tänu kõigile aasta naise tseremoonia toetajatele: peasponsor Viimsi SPA,
ÖKO-SPA Harmoonikum, hambakliinik Lumen, ökokosmeetika tootja Annemarie Börlind
ja muidugi võik VEDA daamid, kellega koos oleme Viimsis kandnud toredat ja tähtsat
traditsiooni!

Ene Lill

Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni president

Teised nominendid
n Aime Salmistu on 2007. aastast viimsilane. Kui 2007. aasta
juunikuus avati Randvere külakeskus, sai Aimest selle tegevjuht.
Randvere päevakeskusesse organiseeris ta kohe ringijuhid, et
huvialaringid saaks tööle asuda. Loodi sõprussidemeid teiste päevakeskustega. Organiseerimistöö kõrvalt jõuab ta ka ise võtta osa
ringide tööst. Aime initsiatiivil loodi reisiklubi – ta korraldab koostöös reisibüroodega reise nii Eestisse kui ka välisriikidesse. 2008.
aastast alates on ta ka Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse liige. Aime moto on: “Aktiivne ja rõõmus meel tagab edu eluteel!“
n Reet Varik on töötanud Viimsi lasteaedades 25 aastat liikumisõpetajana. Täna on ta MLA Viimsi Lasteaiad kolme maja (Laanelinnu, Astri ja Amarülluse) liikumisõpetaja. Lisaks on Reet oma
kolmele tütrele alati olnud Ema suure tähega. Nüüd, kus lapsed
on juba suured, on Reet jätkuvalt pere südameks. Pere on Reeda
jaoks olnud alati esimene prioriteet. Lasteaia-aasta algab sügisest ja selleks, et anda väärikas stardipauk alanud õppeaastale,
korraldab Reet igal sügisel, juba 12 aastat järjest, Viimsi rannas
Rannajooksu. Reet rajas Laanelinnu lasteaia kõrvale metsatukka
õuesõppe raja, puhastades oksarisus ja võssakasvanud metsaalust.
Reet käib lastega Spordiseltsi Kalev korraldatud võimlemispidudel,
mis toimuvad traditsiooniliselt lastekaitsepäeval Pirita Velotrekil.
Loomulikult eelneb peole hoolas tantsude harjutamine, aga seegi on lõbus ja mõnus ettevõtmine. Reet on veel ka teatriinimene,
sest tema kaasabil on valminud nii mõnigi lavastus, millega Astri maja lapsed on käinud esinemas Kiilis teatrifestivalil Karsumm
ning Viimsis toimuval Simmo ja Sanne teatrifestivalil.
n Helen Ottepi esitas Viimsi Aasta naise kandidaadiks Eesti Naisjuristide Liit, tubli ja tegusa Viimsi elaniku, NKK Viimsi
jaoskonna tegevliikme ja endise esinaise, kes siira avatuse,
heatahtlikkuse ja teiste organisatsioonide kaasamise kaudu
elavdas Viimsi naiste ja organisatsioonide vahelist koostööd.
Helen Ottep kasvatab kahte poega, on aktiivne Naiskodukaitse
ja Kaitseliidu tegevliige, Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonnas rühma parameedik, aprill 2014 – märts 2015 Viimsi jsk
esinaine, ENJL toetajaliige, õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
õendust ning igapäevaselt töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
n Helen Allas on Merivälja tüdruk, kes aastal 1996 kolis ”teisele
poole raudteed” ja on olnud sellest alates viimsilane. Poeg Robert käib Püünsi Kooli 2. klassis. Aastal 2011 asutas ta Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna. Viimsi jaoskonna esinaiseks oli ta kuni
2014. aasta kevadeni, mil ta valiti Harju ringkonna esinaiseks.
Ta on läbinud nooremallohvitseri kursused ning omab ka sõjaaja
ametikohta – miinipildujarühma parameedik. Helen on aktiivne,
sihikindel, nutikas, särav ja väga rõõmsameelne, kes teeb kogukondlikku ja vabatahtlikku tööd suure pühendumusega. Helen on
olnud ettevõtjana ise endale tööandja – erialaks konsultatsiooniteenused majandus-, finants- ja õigusalal. Alates märtsist 2016
töötab ta Naiskodukaitse esinaise asetäitja ametikohustustes.
Helen otsib võimalusi, et ühildada Viimsi vallas toimuvaid üritusi
Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna üritustega – nt Viimsi Rattaretk,
Turvalisusepäev, Isadepäev sõjamuuseumis jm.
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Mälumängu teise vooru
võitis Tammneeme küla
Kolmapäeval, 13. aprillil
toimus Rannarahva muuseumis Viimsi mälumängusarja teine voor, mille
võitis Tammneeme küla
esindus koosseisus Jaan
Tagaväli, Andres Jaanus,
Raivo Vare ja Indrek Herman 44 punktiga.
Võitjatele järgnesid Viimsi KEK
33 (kooseisus Mikk Trave, Jaanus Jegorov, Tambet Drell, Vahur Annsoo) ja Kirovi KEK
(koosseisus Martti Suurorg, Taivo Rist, Taave Tuurma, Simo
Virtanen) 32 punktiga. 31 punktiga mahtusid esiviisikusse veel
Mõni Mõis ning Rabarahvas.
Tundus, et küsimused osutusid
seekord veidi raskemateks ja
Tammneeme oligi ainus võist-

kond, kes esimese vooruga suutis rohkem punkte koguda.
Sarja kokkuvõttes säilitas
liidrikoha Viimsi KEK, kes kahe toimunud vooruga on kogunud 86 punkti. Esiviisikusse
mahuvad suvepuhkusele minnes veel Tammneeme 83, Meri
(koosseisus Toomas Prükk, Indrek Tarto, Egon Siling, Heiki Loomann) 82, Rabarahvas
(koosseisus Peeter Väljas, Toomas Telling, Indrek Hargla, Heli
Illipe-Sootak) 75 ning Pitsiklubi (koosseisus Lauri Tamm, Reili Vaarmann, Siim Serka, Mihkel Kruusmägi) 73 punktiga.
Viiest etapist koosnev sari
jätkub juba sügisel, 21. septembril.

Andres Kaarmann

Mälumängu korraldaja

Viimsi mälumängu II etapi võitnud võistkond – Tammneeme
(pildil: Jaan Tagaväli, Andres Jaanus, Raivo Vare ja Indrek Herman).
Foto Marje Plaan

Küsimusi nuputamiseks (vt vastuseid lk 21)
1. Iseseisva Eesti kõige pikemaealisem teleseriaal on loomulikult
“Õnne 13“, mis on meie televaatajaid rõõmustanud juba aastast
1993 ning jätkab rõõmustamist ka edaspidi. Kauge maa on aga
minna, et saavutada esikoht ka kodumaise kõige osaderikkama
seriaali arvestuses. Kui “Õnne 13“ osade arv on täna ca 660, siis
Eesti rekordseriaalil on see koguni 1082. Nimetage see seriaal!
2. See väidetavalt vaid kolm talve koolis käinud mees on väga
tunnustatud. Talle omistatud autasude ja aunimetuste nimekiri
on muljetavaldav: Venemaa Looduste Akadeemia auakadeemik,
kodumaa riikliku ülikooli auprofessor, medal Krimmi vabastamise eest, orden omakasupüüdmatu töö eest laste nimel, headuse
orden ning aunimetus teeneline inimõiguste kaitsja. Nimekiri ei
ole tõenäoliselt ammendav. “Osav“ on ta ka spordis, sest pole
palju selliseid mehi, kes on suutnud jalgpalli maailmameistritest
brasiillastele ühes mängus koguni kaks väravat lüüa. Kes?
3. Küsitav vürts on leidnud kasutamist väga erinevates köökides üle kogu maailma. Kui Tai köögis kasutatakse taime varsi,
siis Mehhiko köögis on populaarsemad taime lehed, mida kasutatakse toitudes hakituna maitse andmiseks aga ka kaunistuseks. Kes aga peab lugu paljude saarlaste lemmikust Borodino
leivast, siis just selle vürtstaime seemned on originaalse Borodino lahutamatu koostisosa. Mis maitsetaim?
4. Tamm on Ivanovi järel Eesti populaarseim perekonnanimi.
Arvestades seda, et riigikogu on läbilõige meie ühiskonnast, siis
on mõlemad nimed esindatud ka parlamendis. Tänase riigikogu
koosseisus on aga lisaks Tammele (Tarmo) esindatud veel kolm
puuliiki (ei ole mõeldud murdesõnu). Nimetage need puud! 2
õiget = 1 punkt.
5. Viikingitest meresõitjate hiilgeaeg jäi eelmise aastatuhande algusesse. Ristiusu jõulise pealetungi ning sõjalise tegevuse organiseerituse kasvuga jäid viikingite laevad meredel üha
haruldasemaks. Sama käib ühe autofirma mudelite kohta, kuna
firma lõpetas tootmise 2005. aastal. Viikingitega saab nendega
paralleele tõmmata selles osas, et autofirma logo kujutab just
eestvaates viikingite laeva. Mis autofirma?
6. Eelmise aasta parimate sportlaste valimisel saatis edu rammumehi ja -naisi. Parimateks individuaalsportlasteks valiti Mart
Seim ja Epp Mäe. Küsime aga, milline võistkond valiti 2015. aastal Eesti parimaks – kas epeenaiskond, korvpallikoondis, sõudmise neljapaat või võrkpallikoondis?

Eesti merelaul
Merekultuuriaasta suvise programmi osana
selgitatakse rahvahääletuse tulemusena välja
Eesti populaarseim merelaul.
23. mail alguse saav hääletus kestab kuni 12. juunini ERRi
Menu portaalis. 12 enim hääli saanud laulu kantakse ette
Tallinna merepäevade raames toimuval suurejoonelisel
merelaulude galakontserdil 16. juulil Lennusadamas koostöös Tallinna Kammerorkestri ja bändiga, mida dirigeerib
dirigent Risto Joost.
Žürii on rahvahääletuse jaoks koostanud merelaulude
eelvaliku, mille tegemisel võeti arvesse laulude mitmekülgsust ja eri žanre. Nimekirjas on nii tuntud estraadilaule, filmimuusikat, meremeeste- ja rahvalaule kui ka poplaule.
12 enim hääli kogunud laulule loovad heliloojad Tõnis
ja Tõnu Kõrvits, Tomi Rahula ja Tauno Aints uued orkestriseaded ning lauludele puhuvad uue elu sisse tuntud Eesti
artistid Lenna Kuurmaa, Robert Linna, Kadri Voorand,
Lauri Õunapuu ja Priit Volmer.
Tiitlile kandideerivad
Majakene mere ääres (Ü. Vinter / E. Vetemaa ), Mere pidu (V. Köster), Tuulevaiksel ööl (J. Tätte), Ei meelest läe
mul iial (Ü. Vinter / E. Vetemaa), Uus paat/Rnnakolhoosis
(V. Ojakäär / D. Vaarandi), Kihnu neiu (viis ja sõnad rahvalikud), Ütle meri mu meri (saksa rahvalaul / A. Uustulnd), Tüdruk (A. Uustulnd), Laev tõstis purjed (G. Ernesaks
/ E. Tammlaan), Läänemere lained (S. Krannig / M. Müller-Grählert / sõnad rahvalikud), Meremehe armastus (U.
Naissoo / J. Saar), Mõtisklus (filmist Vallatud kurvid, G.
Podelski / H. Karmo), Nagu merelaine (I. Must / L. Tungal), Rannapiiga (A. Haug / K. Kass), Miki merehädas (G.
Malmstén / J. Remmelgas), Viire takka (rahvalik / arr. J.
Zeiger), Abruka valss (S. Tuulik), Mere lapsed (T. Rahula /
P. Pruuli), Jää jumalaga Mann (sõnad ja viis rahvalik), Vana madrus (rahvalik / J. Tätte), Tütre kiri isale (E. Taube / J.
Tätte), Kui ootab sadam (H. Karmo / A. Oit), Ootan tuult (G.
Moroder / J. Veski), Vana kuunar (U. Naissoo / H. Karmo),
Mereranna tuul (Similee & Dalancray & Peram / Ü. Jörberg)

Karen Jagodin
Merekultuuriaasta projektijuht
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Taluturg avab suvehooaja

14. mai on
muuseumiöö
Üle-eestiline muuseumiöö toimub tänavu
14. mail ning kannab pealkirja “Öös on laineid”.
Eelmisel aastal võttis muuseumiööst osa rohkem kui 112 000
inimest, mis oli kõigi aegade muuseumiöö publikurekord.
Eelmisel nädalal auhinnati eelmise aasta muuseumiööd ka
Eesti muuseumide aastaauhindade turundusteona.
Aasta suurima Eesti muuseume ühendava ettevõtmise
teema sel korral on inspireeritud merekultuuriaastast, ent
ilmselt võib oodata, et muuseumid vaatavad öö programmi planeerides teemat palju laiemalt kui ainult mereliselt.
“Laineid võib tõlgendada väga erinevalt – merelainete
kõrval on olemas ju moe- ja trendi-, valguse- ja helilained. Kuidas lained üldse tekivad? Kuidas lained laevu,
ideid ja valgust edasi kannavad? Mis meie ümber hetkel
laineid lööb? Kuidas tekivad kuumalained ja millal hakkasid spordisõbrad staadionitel laineid tekitama? Muuseumides käib hetkel tihe töö – pannakse kokku muuseumiöö
eriprogramme, sest just rohked õpitoad, erilised ekskursioonid ja võimalus mõnd eksponaati hoopis uue nurga
alt vaadata on need põhilised asjad, miks maikuus koos
sõprade ja perekondadega kodust välja tullakse,” kirjeldas
muuseumiöö koordinaator Külli Lupkin.
Programmis osalevad muuseumid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18–23 ning sel ajal on sissepääs tasuta.
Igal aastal on muuseumiööl oma uksed lahti teinud ka järjest suurem arv teisi näitusepaiku, arhiive, kirikuid, mõisahooneid, aga ka loodusharidusega seotud paiku – üht- või
teistpidi on kõik muuseumiöö programmis kaasa löövad
paigad alati teadmiste, ajaloo ning mäluga seotud.
Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks “Öös on asju”,
2010. aastal “Öös on lugusid”, 2011. aastal “Öös on aardeid”, 2012. aastal “Öös on kino”, 2013. aastal “Öös on
inimesi”, 2014. aastal “Öös on tähti” ja 2015. aastal “Öös
on muusikat”. Täpsemat infot muuseumiöö kohta saab
veebilehelt www.muuseumioo.ee ja Facebookist.

Rohevahetuspäev

1. maist 31. detsembrini
on Viimsi taluturg avatud
igal laupäeval ja pühapäeval kell 10–14.

Viimsilaste seas taluturg tutvustamist ei vaja – värskest ja
puhtast toidukaubast oskab kohalik elanik väga lugu pidada.
Väärt kodumaise kauba ja eheda miljööga taluturu kuulsus
on aga Viimsist kaugemalegi
jõudnud.
Muuseumi turuplatsil võib
tihti näha pealinna peenete restoranide peakokkasid ja heast
toorainest lugu pidavaid toidunautijaid. Kohalikud armastavad turult terveks nädalaks parimad palad valmis osta, väärt
kaupa on hea ka sõpradele-tuttavatele külakostiks viia.
Turg on siinsetele elanikele
toredaks külauudiste vahetamise paigaks, mitmetele aiaomanikele võimaluseks peenramaalt ülejäänud tillivarred või
enda kasvatatud tomat letile
müügiks tuua.
Tihti võib turul ka päris ehtsate taluloomadega tõtt vaadata.
Harvad ei ole juhused, mil
muuseumi perenaine lambad tu-

Möödunud aastal oli rohevahetus viimsilaste seas väga populaarne.
Fotod Rannarahva muuseum

2016 taluturu eripäevad
n 1. mai – Taimede ja
rohevahetuse päev ning
taluturu suvehooaja avamine
n 29. mai – Kalapäev
n 30.–31. juuli – Rannarahva festivali laadapäevad
n 3. september – Lihapäev
n 24.–25. september –
Ubinapäev
n 27. november – 31. detsember – Jõuluturg

ruplatsi äärde värsket muru
näksima on toonud või mõni
talunik oma “kitsest piimatootja” müügiplatsile kaasa võtnud
või muuseumi küülik kuskil
ringi silkab. Suviti on kohal
ponid, keda lapsed saavad nunnutada, julgematel lubatakse
ka selga ronida ja väikest sõitu
teha.
Taluturul on aastate jooksul
traditsiooniks saanud erinevad
teemapäevad. Kauplejaid on
neil päevil rohkem ja toredaid
temaatilisi tegevusi jätkub nii
väikestele kui ka suurematele.

1. mail toimub taluturu suvehooaja avamine koos istiku- ja
aiapäevaga.
Müüma ja ostma oodatakse kõike seda, mida oma aeda,
kasvuhoonesse või rõdukasti istutada. Toimub suur rohevahetus* – kõik soovijad võivad oma
aias üle jäävad taimed laadale
tuua ja vahetuskaubana vastu
saada ammuigatsetud tulbisibula, hõbekuuse või kotitäie ehtsat väetist.
Kõik aeda ja aiatöö juurde
kuuluv on oodatud!
Kauplejaid registreerib taluturu perenaine Helen, kirjuta
talle helen@rannarahvamuuseum.ee või helista 5620 1417.
Kes hommikuti turul käib,
see asjata ei longi!

Rannarahva muuseum

*Rohevahetus on aia- ja taimehuviliste kokkusaamine, mille
käigus vahetatakse või antakse
ära oma aia või kodu ilu- ja
tarbetaimi, pistikuid, seemneid,
sibulaid või juurikaid. Taimekasvatuse tarkuseterad kuuluvad
loomulikult sinna juurde! Rohevahetus on TASUTA – kaasavõetud taimi võib vahetada või ära
anda, müümine ei ole kombeks!

Triin Männik

Muuseumiöö kommunikatsioonijuht
n Viimsis

on muuseumiööl avatud Eesti Sõjamuuseum –
kindral Laidoneri muuseum, RMK Viimsi looduskeskus,
Rannarahva muuseum ja Viimsi vabaõhumuuseum.
n See, mis igas muuseumiööl avatud muuseumis täpselt
toimuma hakkab, on leitav veebiaadressil www.muuseumioo.ee.
n Kohalike muuseumide MÖÖ programmist saab täpsemalt lugeda 6. mai Viimsi Teatajast.

Viimsi taluturg annab rendile
turukioski

Ootame talunikke ja väiketootjaid kauplema toidukauba ja käsitööga. Peamine tingimus on, et kaup oleks ehe ja eestimaine.
Asukoht: Viimsi vallas, Pringi külas, Viimsi vabaõhumuuseumi turuplatsil
Äritegemise võimalus: igal laupäeval ja pühapäeval, aastaringselt
Kauplemispinna kirjeldus: 3,99 m2, elekter, sisekujundus
oma näo ja käe järgi
Lisaväärtused: värske õhk ja kalalõhn, merevaade, miljööväärtuslik keskkond, suurepärased naabrid, kõige värskemad
külauudised
Täpsem info: Helen Kruusvee, taluturu perenaine – helen@
rannarahvamuuseum.ee – ja veebist www.rannarahvamuuseum.ee/taluturg
NB! Tegu on kaubanduspinnaga, ei ole lubatud kastutada
suvekoduna!

Rannarahva muuseum

Suursaare vaade merelt 2014. Foto Maivi Kärginen

Suursaar – Soome lahe unustatud pärl
Ajaloo keerdkäikudes oleme unustanud palju oma
merendusajaloost. Samuti
palju teadmisi saartest.
Mõne saare olemasolu on
võimud üritanud metoodiliselt rahva mälust
kaotada. Nõnda läks ka
kunagiste Soome välissaartega.
Keset mereteid asub Soome lahe suurim ja võimsaim saar –
Suursaar. Kui purjetada Eestist
Soome, siis kolme riigi piiril
võib selle siluetti kauguses silmitseda. Merest kerkivad kaljud mõjuvad isegi eemalt vaadates suursugused. Kahjuks on
see ka kõige lähem mulje, mida Suursaarega seoses tänapäeval kogeda saab, sest peale Teist
maailmasõda läksid välissaared tollase Nõukogude Venemaa ning hilisema Vene Föderatsiooni koosseisu. Ala muudeti piiritsooniks, elanikud sunniti lahkuma ja saar jäi tühjaks.
Kirjalikke teateid asustusest Suursaarel on teada juba
15. sajandist. 17. sajandil sattus sinna tormiga merehätta ka
diplomaat ning kirjamees Adam
Olearius, kes kirjeldas kohalikku kalurite asundust ja kabelit. Muu hulgas tutvus Olearius Eestist pärit kaluritega, kes
seal tormivangis olid ning ilma selginemist ootasid. Nood

viisid diplomaadi hiljem Kundasse, kus ta kohtus oma tulevase baltisakslannast kaasaga.
Elu saarel kirjeldab 19. sajandi
alguses ka Peterburist pärit
daam, kes sattus samuti Suursaarele merehätta. Temas tekitas tohutut imestust, et kuidas
nõnda tagasihoidlikutes tingimustes elavad inimesed saavad endale lubada söömist hõbelusikate ja peenemate lauanõudega.

mekamad saarlased avasid kohvikuid ja organiseerisid ööbimiskohti. 1921 asutati Suurkülas koguni restoran. 1914 algasid regulaarsed laevaühendused saarega ning 1920. aastatel
oli Suursaarel juba aurulaevaühendus Viiburi, Kotka ja Helsingiga. Kappelniemi liivarand
oli hea puhkeala, kuhu 1926 asutati veel üks restoran ja kasiino.
Kuigi hooned said vahepeal tulekahjus kannatada, siis pärast
põlengut ehitati 1937 uus kahekordne tantsusaal-restoran-kasiino koguni 350 külastajale.
Paik sai väga populaarseks ja
seal käisid nii saarel peatunud
huvipurjetajad kui ka suvitajad. Parematel aastatel külastas
Suursaart üle 10 000 puhkaja.

Saar kui pärl

Kalandus ja kunst

Günther Reindorff Finlandia.
Foto Eesti Kunstimuuseum

Suursaart ehk Hoglandi on nimetatud Soome lahe pärliks.
Saarel on imekaunis loodus, mis
on inspireerinud mitmeid kunstnikke. Enne Teist maailmasõda oli see populaarne suvituspaik. Suursaarel leidub lisaks
mitmeid põnevaid ajaloolisi vaatamisväärsusi: Kumpelkallio kaljujoonised ja kaks Struve meridiaanikaare punkti.
Kui 19. sajandi algul tuli
üksikuid suvitajaid peredesse,
siis aja jooksul hakkas üha enam
edukaid mandrisoomlasi Suursaarel vaba aega veetma. Toi-

Kahe maailmasõja vahel oli elanikke ca 800. Saarel oli kaks
suurt kaluriküla – Suurküla ja
Kiiskinküla. Kalastus ja hülgepüük olid Suursaarel elutähtsad. Maksudki maksti tava kohaselt soolasilkudes ja hülgerasvas. 1934. aastal oli mõlemas külas ca 100 paati, neist
47 mootoriga. Saarel olid head
meremehed, kes said kergesti
tööd kaubalaevadel ja lootsidena. Harrastati ka kaubavedu
Eesti ja Soome vahel.
Eestiga on Suursaar seotud
mitte ainult kalastuse ja kau-

baveo, vaid ka kultuuri kaudu.
1926. aasta suvel veetis noor
Eesti kunstnik Günther Reindorff Suursaarel terve kuu. Valmis 60 joonist ja 10 pastellmaali. Hiljem said just need
aluseks Eesti rahva ennemuistsete juttude imekauniste illustratsioonide valmimisel – kaljurünkad, kaugusse kaduvad
metsad ning fantastilised tüükalised ja keerdudesse surutud
männitüved esiplaanil. Reindorff soovis ka nõukogude perioodil Suursaart külastada, et
seda Sibeliuse Finlandia muusikast inspireerituna joonistada, kuid saarele teda enam ei
lubatud. Nõnda tegi kunstnik
oma teose valmis 1962. aastal
mälupiltide ja kunagiste teoste
järgi itaalia pliiatsi ja press-söe
joonistusena. “Finlandiat” loetakse Günther Reindorffi üheks
kõige üldistusjõulisemaks šedöövriks. Reindorff olevat ise
öelnud, et tema jaoks kajastus
Soome loodus kõige ehedamal
kujul just Suursaarel.
Kahjuks võib tänapäeval sellest imekaunist loodusest osa
saada ainult Reindorffi joonistuste ja vanade fotode abil. Piirivalve ei luba Suursaare alla
laevadel isegi tormivarju minna.

Maivi Kärginen
Rannarahva muuseum
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Viimsi valla kultuurikalender
22. aprill – 6. mai
JUMALATEENISTUSED		
24. aprill kell 11
Jumalateenistus
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus
kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool
lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
28. aprill kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. mai kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Lastehoid teenistuse ajal
Viimsi Vabakoguduse kirikus
kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
		
5. mai kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
MUUSIKA			
22.–23. aprill
Harjumaa Laululaps 2016
Vaba sissepääs!
Viimsi huvikeskuses
23. aprill kell 18
Kammernaiskoor Lu ja Espoo
lastekoori vilistlaskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus		
30. aprill kell 16
Le grand tango (Mikk
Langeproon (akordion),
Robin Apparailly (viiul)
Vaba sissepääs!
Eesti Sõjamuuseumis
2. mai kell 15
Kammermuusikute
kontserdisari mõisakoolides
“Eleegia üksindusele“
Linda-Anette Suss (viiul),
Harriet Toompere (tekstid)
Kavas: Bach, Ysaye, Kõrvits jt
Korraldaja: MTÜ Kammermuusikud
Vaba sissepääs!
Eesti Sõjamuuseumis
2. mai kell 17.30
7. Viimsi JazzPopFest
Viimsi Kooli koor ja noored
muusikud
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
Viimsi Keskuses
3. mai kell 17.30
7. Viimsi JazzPopFest

Viimsi huvikeskuse tantsijad
kell 18
Viimsi Muusikakooli keelpilliansambel
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
Viimsi Keskuses
4. mai kell 17.30
7. Viimsi JazzPopFest
Viimsi Muusikakooli kitarri- ja
akordioniansamblid
kell 18
Laulud muusikalist “Perekond
Addams“ (Viimsi Harrastusteater)
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
Viimsi Keskuses
5. mai kell 17.30
7. Viimsi JazzPopFest
Ita-Riina laulustuudio
kell 18
7. Viimsi JazzPopFest
Viimsi Muusikakooli jazzbänd
Vaba sissepääs!
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
Viimsi Keskuses
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
TEATER	 			
23. aprill kell 12 ja 15
Nukuetendus “Lutsukomm ja
200 vanaisa“
Piletid 4–8 € Piletilevis ja
NUKU kassas
k 15 – etendus on broneeritud
Eesti Sõjamuuseumis
29. aprill kell 11
Lasteetendus “Krimka!“
Piletid 12 € Piletilevis,
Piletimaailmas ja huvikeskuses
kell 19
Noorteetendus “Moraal“
Piletid 13 ja 16 € Piletilevis,
Piletimaailmas ja huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
10. mai kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
“Meie naised“
Piletid 13 ja 15 € Piletilevis ja
huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
NÄITUS 			
Näitus “Piirideta meri“
Rannarahva muuseumis
Kuni 28. aprill
Raamatuväljapanek
“Klassikaline kirjandus – väärt
valik alati“
Randvere raamatukogus
Kuni 29. aprill
Koomiksikogude väljapanek
“Naer on terviseks“

2. mai – 31. mai
Raamatuväljapanek “Kevad aias“
Prangli raamatukogus
Kuni 30. aprill
Linda Anstali näitus
Vaba sissepääs!
Viimsi huvikeskuses
Kuni 27. mai
Naima Neidre näitus
“Rändavad mõtted“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 31. mai
Näitus “Sõbralik kaisuloom
kaissu“
Vaba sissepääs!
Viimsi huvikeskuses
Kuni 31. august
Stendnäitus “Kaart ja Kaart –
ajareis Tallinnas“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
LOENGUD ja VESTLUSÕHTUD
22. aprill kell 18
Vestlusring: Noorte õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
30. aprill kell 12
Vestlusring: 60 + lõunasöök
Registreerimine: tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kirikus
1. mai kell 17
Kohvik keskealistele peredele
(ilma lasteta)
Registreerimine: tel 5662 1297
Viimsi Vabakoguduse kirikus
5. mai kell 18
Kohtumine Valdur Mikitaga
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
5. mai kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu:
Tiit Pruuli
Vestlusõhtule pääs muuseumipiletiga (3 €)
Rannarahva muuseumis
7. mai kell 11
Naiste hommik
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
SPORT				
21.–24. aprill
Korvpalli Viimsi Kevadturniir
2016
Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi koolides		
24. aprill kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev II
Viimsi staadionil
27. aprill kell 18–21
Pereorienteerumise päev
Start on avatud 1 h
Korraldajad: MTÜ orienteerumisklubi TON ja Püünsi Kool
Püünsi külas ja metsas
30. aprill kell 14
Viimsi meistrivõistlused saalijalgpallis
Viimsi Kooli spordikompleks
Info ja registreerimine:
tel 5521 430

5. mai kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II
Viimsi staadionil

Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

LASTELE JA NOORTELE		
18.–22. aprill kell 10–16
Diginädal
Lisainfo: viivika@huvikeskus.ee
Pilet 20 € (18.–22. aprill)
Viimsi noortekeskuses

6. mai kell 18
Noorteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

18.–22. aprill kell 11–14
Kevadine loovuslaager
Pilet: 1 päev 15 €;
4 päeva 48 €
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
18.–22. aprill
MUUUV Seiklusmaa linnalaager!
Lastele vanuses 6–13 eluaastat
MUUUVis
22. aprill kell 18
Noorteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
23. aprill kell 12–15
Veteranipäev – avatakse
sõjatehnika angaar suvehooajaks, töötoad lastele, laskesimulaator, Kaitseliidu varustuse näitus, päevapiltnik, avatud
on kohvik
Vaba sissepääs!
Eesti Sõjamuuseumis
25. aprill kell 16
Loovusring
Vaba sissepääs!
Lisainfo: viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
26. aprill kell 15
Kokandus
Pilet 1 €
Vajalik eelregistreerimine!
Lisainfo: randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
27. aprill kell 16
Kokandus
Pilet 1 €
Lisainfo: viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
28. aprill kell 16
Viimsi lasteaedade tantsupidu
Vaba sissepääs!
Viimsi staadionil
29. aprill kell 15
Lip Dub video töötuba
Tegevus toimub projekti
“Noorsootöö tahvelarvutiga”
raames
Vaba sissepääs!
Lisainfo: randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 17
Volbripidu
Vaba sissepääs!
Lisainfo: viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
4. mai kell 11
Lastehommikute sarja
“Raamatuga loodust avastamas“
(1.–3. klasside õpilastele)
3. kohtumine, kus lugusid loodusest räägib botaanik Urmas
Laansoo

EAKATELE			
22. aprill kell 13
Kastanjetikontsert
Tantsumeeleolus kastanjetiansambel BelEmma ja seeniortantsijad
Vaba sissepääs!
Viimsi päevakeskuses
29. aprill kell 13
Meeleolukas kevadkontsert ja
reisimuljeid Boris Lehtlaanelt
Õnnesoovid juubilaridele!
Randvere päevakeskuses
5. mai kell 14
Emadepäeva kontsert Viimsi
Kooli õpilastelt
Randvere päevakeskuses
6 . mai kell 15
Emadepäeva tähistamine
Viimsi päevakeskuses
VARIA	 			
22. aprill kell 21
Kirsipuu, Kasesalu ja BeatBand
ning DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
23. aprill kell 10
Viimsi taluturg
info: helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 11
Merekultuuriaasta rannaretk
Viimsis
Keskendutakse Kirovi kolhoosile
Koordineerib Rannarahva
muuseum
Kohad täis!

kell 21
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Bänd Singapur
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
29. aprill 21
Terminaator
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
30. aprill kell 10–14
Viimsi taluturg
Müügil eestimaine väärt
toidukraam
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 10–16
Rannarahva laat
Müügil paadid ja paadivarustus
Õpetatakse kalapüügivõtteid ja
kalatoitude valmistamist
Merepäästjate demonstratsioonid
Korraldaja: Veega Grupp OÜ
Miiduranna sadamas
kell 21
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
1. mai kell 10–15
Taluturg – suvehooaja
avamine
Taime- ja rohevahetuse päev!
Müüma ja ostma oodatakse
kõike seda, mida oma aeda,
kasvuhoonesse või rõdukasti
istutada
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 18.15
Helimeditatsioon gongide ja
helikaussidega
Osaluspanus 8 €
Registreerimine:
vilmar.schiff@mail.ee või
tel 5334 0049
Viimsi huvikeskuses
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Harrastajast maratonijooksjaks
MyFitnessi Viimsi klubi
juurde on juba mõnda
aega kogunenud igal
teisipäeva õhtul 12-liikmeline jooksurühm
MyFitness RUN. Eesmärk
on saada tugevamaks,
kiiremaks ja vastupidavamaks ning lisaks senistele
üldfüüsilistele harjutustele saalis tunnetada ka
maastikku, et 15. mail
startida MyFitness Viimsi
Jooksu distantsidel.

12 vaprat kogunevad treener
Kristina ümber, et saada aimu
tänasest plaanist. Seekordse trenni teema – jooks mäkke – võib
jooksmisega harva tegelevale
inimesele näida hirmutav. 1,5
km pikkune rahulikus tempos
soojendusjooks mäeni on paras hetk, et vaim ette valmistada ja uurida trennikaaslastelt,
kes ja millisel distantsil maikuus MyFitness Viimsi Jooksul osaleda plaanib.
Enne mäkke jooksmise algust kamandab treener jooksusõbrad kahte viirgu ning näitab erinevaid jooksusamme ja
harjutusi. Kavas on klassika –
põlvetõstejooks, aga ka sprindile vajalikud tõukesammuga
harjutused. Kõikide harjutuste
võtmeks on aga tugevad korsetilihased. Selgub, et jooksmiseks on vaja hoida kere keskosa tugev ja puusad paigal,
käed peavad liikuma keha lähedalt – just selline tehnika on
kõige ökonoomsem. Seda tarkusetera tuleb treeneril korduvalt meelde tuletada, sest mida
rohkem jooksjad väsivad, seda
rohkem kipub kasutusele tulema “tuuleveskistiil”.
Mäkkejooks kujutab endast kolme ringi sprinti mäest
üles. Distantsi pikkus on 30–
40 meetrit ja mäkke joostakse
ükshaaval. Treener võtab aega
ja iga ring tuleb läbida eelmisest kiiremini. Mägi pole väga
järsk, kuid iga korraga tundub

nev ja arvestama peab mitme
lisaaspektiga – tuul, päike, libedus, pehme või kõva pinnas.
Samuti keskendutakse saalis
tavaliselt erinevatele lihasgruppide treenimisele, õues on töös
aga kogu keha. Seega annab
õues treenimine kehale hoopis
teistsuguse koormuse ning on
ka hea vaheldus talv läbi toas
kangi tõstmisele ja treeningurattaga sõitmisele.
Täname kõiki Viimsi piirkonna autojuhte, sest kordagi
ei pidanud jooksjad tempot
muutma, tee ületamine oli sujuv ja tänutäheks viibati rõõmsalt roolikeerajatele. Loodame
samas rütmis jätkata ning innustame ka kõiki teisi harrastajaid kärmelt terviseradadele
suunduma!

Jooksuteekond Viimsi valla kaardil.

tõus üha suurem. Kolmas kord
mäkke joosta on juba üsna vaevaline, puusad kipuvad vänderdama, mis omakorda tähendab,
et tehnika laguneb – tõuge on
nõrk ja aeg nigel. Kolme kiirendusega asi ei piirdu – järgnevad mõned ebamugavad harjutused jalgadele: kükid, väljaastekükid ja muud, niigi pehmetele jalgadele viimast lihvi
andvad harjutused. Seejärel on
kätte jõudnud finaal.

“

Maratoni
läbimisel pidavat
saabuma raske
hetk 35. kilomeetri peal.
Maratoni läbimisel pidavat
saabuma raske hetk 35. kilomeetri peal – siis annab kurnatud keha ajule signaali: “Äkki
puhkame?” Sel hetkel tuleb
leida uusi jõuvarusid ja endale sisendada, et jaksan veel küll.

Just sellist sisendamist nõudsid ka jooksutrenni kaks viimast tõusu. Viimast välja pannes tuli veel ette võtta kaks kiirendust, eesmärk oli saada taas
parem aeg. See oli aga keeruline, sest jalad olid pehmed ja
esimeste kordadega võrreldes
oli aeg üldiselt kõikidel ka kehvem. Siiski sai keha sellest nn
surnud punktist üle ja tagasitee
spordiklubi juurde möödus üllatavalt kiirel jooksusammul.
Maastikul jooksmine on võrreldes jooksulindiga väga eri-

Tule jooksma!
Veel kuu on aega sportliku vormi taastamiseks-kohandamiseks,
sest jooksuhooaeg Viimsis saab
hoo sisse juba 15. mail MyFitness Viimsi Jooksuga. Info ja registreerimine: www.myfitness.
ee/viimsijooks. NB! Viimsi elanikele on jooksul osalemine 20%
soodsam.
Registreerimine internetis lõpeb reedel, 13. mail kell 17, hiljem on võimalik registreerida
ka jooksu toimumise päeval
võistluskeskuses mis on avatud kell 7. Registreerimine lõpeb 10 minutit enne starti. Kohapeal toimub osavõtutasu eest
maksmine ainult sularahas.
Maratonirada koosneb ka-

Liikluspiirangud MyFitness Viimsi Jooksu ajal
Pühapäeval, 15. mail kell 9–15 on MyFitness Viimsi Jooksuga seoses mõnevõrra häiritud autode- ja ühistranspordiga liiklemine
Viimsi põhimaanteedel ja nendega ristuvatel kõrvalteedel.
Liikluspiirangud on Viimsi – Randvere teel, Rohuneeme teel,
Kalmistu teel ja nendega ristuvatel väiksematel tänavatel. Tammneeme tee on kell 9–15 suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad. Täpsemad skeemid liikluspiirangute ja info bussiliikluse
muudatuste kohta: www.myfitness.ee/viimsijooks.
Täiendav teave: Rein Kahro (MyFitness Viimsi Jooksu projektijuht), e-post viimsijooks@myfitness.ee ja tel 6611 788.

hest 21,1 km ringist ja rajal
asub 15 teeninduspunkti. Rada
on avatud 7 tundi ning vaheajapunktid asuvad 10., 21. ja 30. kilomeetril. Ajavõtulimiidid: 21,1
km 3:15, 30 km 5:15.
Poolmaratonirada koosneb
ühest 21,1 km ringist ja rajal
asub 7 teeninduspunkti. Rada
on avatud 4 tundi ning vaheajapunkt asub 10. kilomeetril.
10 km jooksul/käimisel/kepikõnd koosneb ühest 10,6 km
ringist ja rajal asub 2 teeninduspunkti. Rada on avatud 2
tundi.
Teeninduspunktides pakutakse vett ja spordijooki ning
energiat andvaid toitaineid. Igas
teeninduspunktis asub WC ja
vajadusel saab meditsiinilist abi.
Rada kulgeb kõvakattega
(poolmaraton ja maraton kulgevad 95% asfaldil, 5% kruusal, 10 km distants kulgeb täies
ulatuses asfaldil) teedel ja on
tähistatud. Osavõtjad peavad

ohutuse huvides järgima liikluskorraldajate märguandeid.
Kui korraldajad ei pea vajalikuks ajalimiite ületanud osalejat kõrvaldada, siis võib võistleja jätkata omal vastutusel. Sel
juhul ei garanteeri korraldajad
turvatud rada ning võistluse trass
avatakse liikluseks.
Maratonil võivad osaleda vähemalt 18-aastased ning poolmaratonil vähemalt 16-aastased jooksuhuvilised, kes on antud distantsiks piisavalt treeninud. 10 km jooks/kõndimine/
kepikõnd distantsil lubatakse
alaealisi osavõtjaid starti lapsevanema ja/või treeneri loal.
Erandkorras lubatakse võistlema ka nooremaid osalejaid
vanema kirjaliku loa alusel, mis
tuleb saata korraldajatele viimsijooks@myfitness.ee hiljemalt
2 nädalat enne üritust.

Lauri Kool

Ekspress Meedia AS
MyFitness Run jooksugrupi liige

Orienteerumisklubi TON ja Püünsi kool kutsuvad:

Püünsi pereorienteerumispäev
2016
27. aprillil Püünsi külas ja metsas
Start Püünsi Kooli juures alates kell 18
Orienteerumisrada avatud kuni 21
Orienteerumiseks on kaks võimalust:
- “Naudin aega perega” – rahulik, omas tempos
- “Olen täna võidumees” – võistlus aja ja koha peale
Finisis kosutav amps KLP Toit OÜ poolt
Autasustamine ja loosimine
Info Püünsi kooli kodulehel, Facebookis ja tel 5688 1372.
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Indrek võtab kaalust alla / 10
www.myfitness.ee/Indrekublogi
Kaal näitab 81,3 kg.
Meeldetuletuseks – eelmises lehenumbris oli
Indreku kaal 82,9 kg
ning kui mees möödunud
aasta novembris alustas,
kaalus ta 90 kg.
Uskumatu, aga kaal tõesti kukub. Hoidmaks tuju ja motivatsiooni üleval, kaalun vaid korra nädalas. Igapäevased väikesed kõikumised tekitavad segadust. Päikesevalgus kutsub õue
ja linnas toimuvate koosolekute vahet proovin maksimaalselt jala käia, mitte transporti
kasutada ning see omakorda annab päevas vabalt 10 000–15 000
sammu täis.
Kuna püksirihm jõudis viimase auguni, sai kapist välja
otsitud riideid, mida viimati mitu aastat tagasi selga pressitud
sai ja ruumi oleks nagu ülegi.
See on jube hea tunne ning innustab liikuma ja liigutama nii
õues kui ka spordisaalis. Trennide mõttes on kehasse kujunenud juba mingid mustrid ehk
siis saali sisenedes tean juba keha tunde järgi, mida täna teen
või kui suure mahuga. See on
ka selline alguses pisut veider,
aga tore uus avastus enda juures.
Toitumise poolelt on jätkuvalt tugevaks jooneks hommikul kaks muna keedetult või omletina. Ma pole küll eriline pudrusõber olnud, aga Veski Mati
8-viljahelbed kliidega on minu
maitsele. On maitset ja struktuuri, mis võisilmaga keele alla
viib. Olen jätkuvalt oma kalaretke jätkanud ja ka täna sai
uued räimed marinaadi pandud.
Kuna Pepekala värske ja rikkalik lett on täpselt Viimsi MyFitnessi saalist üle tee Viimsi
marketis, siis katsetan järjest
uusi kalu, et oleks vaheldust ja
siiski tervislikku õhtusööki. Minu seekordne soovitus on suurepärane ja jube lihtne teha.

Indrek kasvatab käterammu.

Retsept – huntahven

Vaja läheb: arvesta 1 kala inimese kohta (ca 200 g), meresool, pipar, sidrun, või. Aeg:
20 min 200ºC + 10 min 200ºC.
Veendu, et kala on kenasti
puhas. Kui sulle meeldib ka
krõbedat nahka süüa, siis pead
soomused maha kraapima. Kala on õrn ehk siis pisut tege-

Huntahvenaroog kuuele.
Fotod erakogu

Spordist tulekul
22.–24. aprillil toimub Viimsi Kooli spordikompleksis, Haabneeme ja Randvere koolis
Viimsi kevadturniir korvpallis.
30. aprillil kell 14 toimuvad Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi meistrivõistlused saalijalgpallis. Info ja registreerimine tel 5521 430.
24. aprillil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev II.
5. mail kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II.
6. mail toimuvad Viimsi Kooli spordikompleksis
Viimsi valla meistrivõistlused ujumises.
7. mail toimub Randvere Koolis 3. rahvusvaheline korvpallitreenerite seminar.

mist on, aga ei midagi hullu.
Kui aga nahk ei ole oluline,
siis lõika lihtsalt ca 3 cm vahega sälgud sisse, et kala küpsedes paremini maitsed sisse
võtaks. Seejärel maitsesta kala
nii seest kui ka väljast meresoolaga. Soovi korral purusta
peale pisut musta pipart, aga
see pole ilmtingimata vajalik.
Lõika sidrun pikuti pooleks
ja seejärel viiludeks. Pane iga
kala kõhtu ca 3 viilu. Seejärel
aseta kalad ahjuvormi ning lisa
sinna põhja ca 1 cm jagu keedetud vett. Seejärel lase kalades ahjus 20 minutit 200 kraadi
juures küpseda. Võta kala välja, paiguta väikeseid lõigatud
võitükikesi nii, et saaks tervele
kalale pisut peale ja sälkudest
sisse sulada – see annab väga
mõnusa maitse juurde. Siis
veel ca 10 minutiks ahju tagasi
ja ongi valmis! Vormi põhja on
selleks ajaks tekkinud mõnus
kaste võist, sidrunist veest ja
kalast, mida saad kasutada aurutatud köögiviljade maitsestamiseks. Soovitan kala juurde
brokolit, lillkapsast ja kui on,
siis ka türgi ube aurutatult või
soolvees kergelt keedetuna.
Head isu ja trennis näeme!

Indrek Kaing

15. mail 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. juuni toimub Viimsi poolsaarel VI Viimsi Rattaretk.
8. juunil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine Viimsi JK – Viljandi JK Tulevik.

Remo Merimaa
sporditöö koordinaator

Viimsi vald on
Harjumaa parim
ujumises
9. aprillil Keila Tervisekeskuse ujulas toimunud
Harjumaa meistrivõistlustel esinesid väga edukalt Viimsi vallas elavad ja siinsetes spordiklubides treenivad ujujad.

Fotol on esimeses reas vasakult: Ragnar-Kevin Kaselt,
Kristjan Allas, Bo Aaron Kooser, Mai Riin Salumaa, Rene
Ron Vest, Tiit Pappel. Teises reas vasakult: Kristiina Arusoo,
Nicky Zoe Lautre, Kirke Allas. Foto Peeter Allas

Viimsi vald kogus Harjumaa omavalitsuste arvestuses ülekaalukalt enim alavõite ja poodiumikohti. Absoluutklassis
tulid Harjumaa meistriteks Mai Riin Salumaa, Rene Ron
Vest ja Kristjan Allas. Erinevate vanuseklasside võitjateks
krooniti Kristiina Arusoo, Bo Aaron Kooser ja Tiit Pappel. Poodiumikohti hõivasid ka Nicky Zoe Lautre, Kirke
Allas ja Ragnar-Kevin Kaselt. Lisaks suurepärastele individuaalsetele sooritustele oldi peajagu konkurentidest üle
ka meeste ja naiste 4x50 m teateujumises.

Erik Vest

Viimsi tiigrid
treenivad Taimaal
Viimsi tiigrite peatreener Ivo Pukk ja tiiger Remy
Alliksoo treenivad terve aprillikuu jooksul Taimaal erinevates muay thai ehk taipoksi klubides.
Treeningutel keskendutakse uute muay thai tehnikate õppimisele, praktiseerimisele ja sparringutele koos Taimaa
võitlejatega. Treeninglaagri eesmärk on Viimsi Tigers
Gymi treenerite täiendkoolitus, uute sõprusklubide leidmine ja sõprussidemete loomine ning Viimsi Tigers Gymi
sportlaste taipoksi sünnimaal võistlustel osalemine.
Koos tiigritega treenivad Tais veel Tallinna Taipoksi Klubi treener Tony Hitrov ja Eesti parim naisvõitleja
Andra Aho. Ühiselt moodustatakse tugev Eesti meeskond,
keda tunnustavad kõik kogenud taipoksi klubide treenerid
ja parimad võitlejad. Tiigrid tänavad oma toetajaid, tänu
kellele treeninglaager Taimaal võimalikuks sai: Freselle
Logistics, Capital Mill, FinEstChem, Kart Group, Abiveod, Laki Logistics!

Viimsi Tigers Gym

Rasedad joogasse!
Reedeti kell 11.00–11.55 toimub Viimsi huvikeskuses rasedate jooga, mis on spetsiaalselt kokku pandud rasedatele sobivatest harjutuste seeriatest ja hingamisest.
Muuda imeline ootuse aeg veel imelisemaks, kuulates,
tunnetades ja juhtides oma keha ja vaimu.
Rasedate jooga aitab sünnituseks ette valmistuda nii vaimselt kui ka füüsiliselt – aitab kehal paremini rasedusega kaasnevate muutustega toime tulla ning raseduse kulgu veel
meeldivamaks ja harmoonilisemaks muuta.
Lisaks aitab rasedate jooga vähendada sünnitushirmu ja
stressi. Kergendab nii rasedust kui ka sünnitust ja annab tulevasele emale tugevama kontakti nii oma keha kui ka kõhus
areneva lootega.
Treener sünnitas aasta tagasi veebruaris ning koges omal
nahal jooga imelist mõju nii raseduse kui ka sünnituse ajal.
Tunnid toimuvad eelregistreerimisega e-posti aadressil
emartson@hot.ee või telefonil 5136 767. Tunni hind 7 eurot.

Viimsi huvikeskus
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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 kasutamisoskus;
• 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.

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
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Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

ERAKUULUTUSED
TEENUS
n Kogenud

Müüa mesi
Viimsis
Tel 5068 326
www.meemees.ee

HALJASTUS

VIIMSI
PUUKOOLIST
5564 7029

Akrobaatika ja tsirkuse linnalaager Viimsi Koolis
13.–17. juuni on võimalik kõikidel huvilistel
tulla tutvuma akrobaatika- ja tsirkusemaailmaga Viimsi Kooli spordihoonesse (Randvere tee 8, II korrus).
Akrobaatika ja tsirkuse linnalaager 5–15-aastastele lastele toimub iga päev kell 9–17.
Lastel on võimalik treenida OMAtsirkuse treenerite ja artistide käe all. Päevas tehakse trenni, mängitakse mänge, arendatakse käelist tegevust, käiakse õues, süüakse, puhatakse ja
tehakse palju muud.

Linnalaagri viimasel päeval ootame treeningutele ka vanemaid, õdesid ja vendi – siis on
OMAsaal avatud kõikidele tsirkusesõpradele.
Laagrisse on oodatud kõik poisid ja tüdrukud, kes soovivad teha tsirkust olenemata eelnevast kogemusest. Eraldi grupid väikestele,
keskmistele ja suurtele.
Rohkem infot: www.omatsirkus.ee, laager@
omatsirkus.ee, tel +372 5656 2811.

OMAtsirkus

Mälumängu vastused (vaata küsimusi lk 15): 1. Kodu keset linna, 2. Ramzan Kadõrov, 3. Koriander,
4. Seeder (Helir), Vaher (Ken-Martti), Sarapuu (Kersti), 5. Rover, 6. Sõudmise neljapaat.

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 5670
3447.
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 ja 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 Üldehitus- ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame
koos lahenduse! Tel 5346 8228, e-post snellson.
madis@gmail.com.
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. Pärast massaaži pole
vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin
erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates
22 eurost. Massööri tellimine aadressil reedu48@
hotmail.com või tel 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 Pikaaegse kogemusega aednik lõikab viljapuid,
hekke, ilupuid ja -põõsaid, teeb aiakujundust ja
kõiki haljastustöid. Tel 5564 7029.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
5322 6290.
n Kogemusega meistrid pakuvad Sulle kvaliteetset köösneri teenust. Valikus on kõik, mida karusnahast toota saab: kasukad, vestid, mütsid jne.
Korrastame ja teeme parajaks ka vanu või lihtsalt
moest läinud esemeid. Telli täitsa uus või lase vana uueks teha! Asume Tallinna kesklinnas, helista
ja küsi lisa tel 5645 2623.
n Fassaadide ja sokli soojustamine, viimistlemine
ja renoveerimine. Huvi korral julgelt helistada! Tel
5155 788.
n Muru niitmine ja õhutamine, võsa lõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus, ohtlike puude langetamine, lehtede koristus
Tel 5886 6044, www.niidumeister.ee.
n Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljastustööd, lammutustööd. Killustiku, freesasfaldi, liiva müük. Tel 5361 3091, e-post madrus@solo.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. 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 Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
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 Müüa puitbrikett alates 128 €/t, pellet premium
6 ja 8 mm 185 €/960 kg, turbabrikett, lepp ja
kask kotis. Vana-Narva mnt 9a laost saab osta ka
paki kaupa al 1,4 €/10 kg! Tel 5692 4924, www.
leilibrikett.ee.
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 Lõpumüük! Müüa kuivad küttepuud. Kuiv lepp
ja sanglepp 40 l võrkkotis. Halgude pikkus 30 cm.
Hind 1.80 €. Kuiv sanglepp lahtiselt, halgude pikkus 43–44 cm. Hind 39 €/rm. NB! Halgude otstel
võib esineda kerget hallitust, mis küttekvaliteeti ei
mõjuta. Info ja tellimine: www.BBQPuit.ee või tel
5120 593.
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €,
mulda, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post
taluaed@hot.ee.
n Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale ja lillepeenrasse. Kasvumuld on
suure huumusesisaldusega, turbapõhine ja väga
hea toiteväärtusega ning ilma kivideta. Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea
manööverdamisvõimega kalluril hinnaga 80 eurot.
Tel 5252 632.
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugväravakomplekt
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot.
Tõstuks 2.5x2 m 450 eurot. www.finegarden.ee,
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata norsk112@hotmail.com.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
n Otsime lapsehoidjat 1 a 10-kuusele tüdrukule
Viimsisse, vallamaja lähedale, 3 tööpäevaks nädalas. Lapsehoidjal peab olema selles vallas kogemus ja soovitatavalt lapsehoidja kutsetunnistus.
Sooviavaldused võib saata e-posti aadressil alekors
@hotmail.com või tel 5629 0000, Jaanika.
n Otsime Koduekstra Viimsi Keskuse kauplusesse
töökat ja sõbralikku müüja-klienditeenindajat. Palun saata CV e-posti aadressile maret.harm-tilk@
koduekstra.ee või kandideerida läbi CV-Keskuse.
Samuti võib tulla kohapeale Viimsi Keskuses asuvasse Koduekstra kauplusesse (Viimsi Keskus, Sõpruse tee 15, Viimsi alevik).
n Firma Haabneemes pakub tööd naistöötajatele
tekstiiltoodete kokkupanekul. Töö normaalpikkusega ühes vahetuses, soodustused. Osalise tööajaga vajame paketiauto juhti ja koristajat (sobilik ka
pensionäridele). Info tel 5018 413, 5204 914.
n Rannapere Pansionaat Haabneemes võtab tööle
suveks asenduskoristaja, hea sobivuse korral võimalik pikem töösuhe. Personalijuhi tel 6064 084,
e-post ullesims@rannapere.ee.
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 Soovin üürida garaažiboksi või parkimiskoha
kinnises majaaluses parklas Haabneeme piirkonnas. Tel 5559 8322, e-post heinmadis@gmail.com.
n Ostan garaažiboksi Viimsis Katlamaja teel. Tel
5820 4667, Jaan.
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NABA SUVELAAGRID!
Tule ja veeda oma suvi Naba
põnevates linnalaagrites!
Laagripäev kestab 8.30–17.30
Hind: 132.- (Hind sisaldab lõunat ja õhtusööki)
Looduslaager (6–10 a) 27.06–01.07.2016
Leiutajateküla pillimeistrid (5–8 a) 04.07–08.07.2016
Spordilaager (5–9 a) 11.07–15.07.2016
Avastuslaager (6–9 a) 11.07–15.07.2016
Seikluslaager (6–9 a) 25.07–29.07.2016
Etenduskunstide laager (5–8 a) 01.08–05.08.2016
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