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Orel jõudis Saksamaalt
Püha Jaakobi kirikusse

“Ajujahi“ konkursi
võitis meeskond TempID!
Intervjuu Rait Rannaga.
Loe lk 4
Juba sel laupäeval
toimub rattaretk!
3. juunil toimub traditsiooniline Viimsi
rattaretk.
Tänavune rattaretk algab ja lõpeb Randvere Kooli õuel. Täpsemad peatused ja lisainfo lk 17.

Viimsi vallavalitsus

Raamatukogude
suvised
lahtiolekuajad
Alates 1. juunist kuni 31. augustini
kehtivad Viimsi valla raamatukogudes
suvised lahtiolekuajad.
Siia tuleb orel. Fotol meistrid Thomas ja Christof organistiga. Fotod Hille Poroson, Liina Rüütel

23. mai varahommik oli
eriline nii Viimsi kui ka kogu
Eesti orelimuusika austajatele, sest EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikusse jõudis uus
orel. 15 registri, kahe manuaali ja pedaaliga orel
ehitati valmis Mühleiseni
firmas, mis asub Leonbergis
Saksamaal.
Viimsi oreliprojekti peameistriks
sai Karl-Martin Haap. Orel ehitati
valmis Stuttgarti lähedal Leonbergis. Meistrid Thomas Barthold ja
Christof Lehnertvõtsid pilli lahti,
pakkisid ja olid päev enne auto
saabumist Viimsis, et juhendada kastide mahalaadimist. Viimsi koguduse mehed tulid varahommikul kohale, et aidata raskeid kaste autolt
kirikusse tassida.
Nüüd tegelevad meistrid Thomas ja Christof kirikus oreli kokkupanemisega ja 26. juunil saabuvad järgmised meistrid, kes alustavad kõlalise poolega – intoneeri-

mise ja häälestamisega.
Oreli pidulik avamine on planeeritud kiriku 10. aastapäeva teenistusele jaakobipäeval, 25. juulil.
Pärast seda mängitakse veel orelit
“sisse” ning oreli avakontsert toimub 2. septembril, mil külalisesinejana astub üles prof Arvid Gast
Lübeckist.
Oreli ehitamine on olnud pikk
protsess (algas 2011) ja oreli valmimine väga suur sündmus. Alguses käis organist tutvumas mitmete
pillidega Soomes, erinevates Saksamaa piirkondades ja Prantsusmaal.
Inimesed olid väga lahked, ta sai
kõiki neid oreleid proovida. Kogudused, kus oldi oreliehitusega kokku puutunud, teadsid, kui suur ettevõtmine see on ja millised raskused võivad ees oodata. Igalt poolt
saadeti Viimsisse palju häid soove
kaasa.
Lõpuks oli kolm kandidaati,
kes kõik olid väga head. Aga valisime Mühleiseni kui suurte kogemustega orelifirma, kes esindab

Iga päevaga muutub orel täiuslikumaks. Hetk 26. mai õhtust.

Lõuna-Saksa kõlakultuuri. Firma
asutas Konrad Mühleisen. Teine samanimeline orelifirma eksisteerib
ka Strassbourgis, mille asutaja oli
Konrad Mühleiseni onu.
Viimsi orel on mitmes mõttes
eriline. Kuna orel vajab palju ruumi ja Viimsi kirikus on seda vähe,
siis otsustasime koos orelikonsultandi Hans-Martin Peterseniga ehitusviisi kasuks, mida Eestis veel tehtud ei ole. Seda nimetatakse saksa
keeles weckselschleife süsteemiks.
See tähendab, et ühte registrit (s.o
vilede rida) saab mängida nii esimesel kui ka teisel manuaalil (orelil nimetatakse klahvide rida manuaaliks). Sarnase efektiga on ka
transmissioon, mida leidub orelitel Eestis, aga ehituslikult on need
süsteemid erinevad. Weckselschleife süsteem on väga töökindel.
Samuti on eriline see, et orel
ehitatakse nn kappi. Ainult ühe registri jagu vilesid on näha prospektil, ülejäänu jääb kappi, mida
organist saab jalaga avada ja sul-

geda. Muusikas tähendab see crescendosid-diminuendosid. Kui arvestada weckselschleife süsteemi,
siis võiks seda orelit nimetada ka
25 registriga pilliks.
Oreli välisilme kujunes koostöös kiriku arhitektide Erik Erkki
Ristoja ja Martin Auniniga. Ka
mängupuldi materjal – vaher – sai
valitud kirikuruumi kujundust arvestades.
Oreli ehitamine aga on jõudnud lõppjärku tänu annetajatele.
Suur tänu neile paljudele inimestele, kes on kas ostnud nimelise orelivile või annetanud raha just oreli
valmimiseks. Samuti on Viimsi oreli ehitamist toetanud kultuuriministeerium ja Viimsi vald.
Vilesid on uues orelis 849. Paljud on endale leidnud juba omaniku, aga mitmed viled on veel saadaval – info nende kohta on kodulehel www.viimsijaakobikirik.ee.

Viimsi raamatukogu: E, K, N, R k 10–17;
T k 10–19; L, P suletud.
Prangli raamatukogu: E, T, K, N k 10–16;
R, L, P suletud. Töötaja
korralise puhkuse ajal 7.–
24. augustil on raamatukogu avatud K k 10.30–
15.30. Juhul, kui laev ilma või muude ettearvamatute asjaolude tõttu ei välju, jääb Prangli
raamatukogu suletuks.
Randvere raamatukogu: T, K, N k 9–16.30
(lõuna k 11.30–12); E, R, L, P suletud. 11.–31.
juulil on Randvere raamatukogu suletud seoses
töötaja korralise puhkusega.

Viimsi raamatukogud

Tule külla!
9. juunil kell 14–18 on Viimsi Kunstikoolis
lahtiste uste ja tuuleskulptuuride päev.
Lisainfo www.viimsiart.edu.ee.

Viimsi Kunstikool

Hille Poroson
organist

VPÜ puhkab
Viimsi Pensionäride Ühendus on suvepuhkusel 30. maist kuni 5. septembrini 2017.

VPÜ juhatus

Oreli sisemus.

Koguduse vabatahtlikud tulid appi tassima.

Vilesid on uues orelis 849.
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Kiire internetiühendus
koju või ettevõttesse
Internetiühendus on Eesti linnades pea sama
loomulik nagu elekter. See on kättesaadav ja
suhteliselt soodne – ettevõtluse arengut ja
e-riigile iseloomulikke toiminguid me enam
muud moodi ette ei kujutagi.
Äärelinnades ja maapiirkondades on olukord aga sootuks
erinev. Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös kõikide
Harjumaa omavalitsusega on kutsunud ellu projekti Digimaa, mille raames luuakse võimalus kaasaaegse lairibaühenduse jõudmiseks kõikidesse Harjumaa kodudesse ja
ettevõtetesse.
DigiMaa ühenduse kaudu paraneb elanike elukeskkond, maapiirkondade ettevõtluskeskkond ja konkurentsivõime, väheneb digilõhe ja ääremaastumine: inimesed
saavad teha kaugtööd kodukontoris, kasvab efektiivsus ja
väheneb ökojalajälg ärajäänud autosõitude näol, inimestel on parem juurdepääs e-riigi teenustele, avanevad uued
õppimis- ja arenguvõimalused, paranevad infolevi ja suhtlemisvõimalused, suureneb kogukonna sidusus ja heaolu,
kasvab kodukoha turvalisus ja elukeskkonna mugavus, tekivad uued meelelahutusvõimalused ja palju muud.
Projekti käigus ehitatakse välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei plaani ehitada.
Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele ning uue põlvkonna digitaristu ehitust toetab riik.
DigiMaa valguskaablivõrgu kaudu saavad tarbijad kasutada kõikide teenusepakkujate teenuseid oma vabal valikul.

Projekti tutvustamine ehk DigiTuur

Mais ja juunis suunduvad projekti eestvedajad DigiTuurile, kus elanikud saavad kõikidele küsimustele vastused.
Mis on lairiba internetiühendus? Miks on see digitaristu
arendamine inimeste jaoks oluline? Miks osalevad Harjumaa vallad ja linnad DigiMaa valguskaablivõrgu rajamisel? Mida DigiMaa raames ära tehakse? Kuidas? Millal?
Ja kes selle eest maksab?
Viimsile lähim arutelu toimub 9. juunil algusega kell
16 Pirita linnaosa valitsuses ning täpsem ajakava on leitav
Digimaa veebist.

Sooviavaldus liitumiseks

Kes soovib enda majapidamist või ettevõtet ühendada DigiMaa võrguga, peab juba praegu, kui võrku pole rajamagi hakatud, sellest teada andma. DigiMaa võrku ei ehitata
kõikidesse majadesse, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse. Oma soovist teadaandmiseks peab minema veebilehele
www. digimaa.ee ja seal sooviavalduse lehel märkima aadressi, kuhu ühendust soovitakse. Sooviavalduse esitamine on
tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.
DigiMaa projektis osalevad Aegviidu vald, Anija vald,
Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Keila vald, Kernu vald, Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Loksa linn,
Maardu linn, Nissi vald, Padise vald, Paldiski linn, Raasiku vald, Rae vald, Saku vald, Saue linn, Saue vald, Vasalemma vald, Viimsi vald ja Tallinna Pirita linnaosa.

Oliver Liidemann
Abivallavanem

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: 602 8840,
e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833,
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717,
e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 16. juunil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Haabneeme aleviku tänavavalgustusse investeeritakse
lähiaastatel ligi miljon eurot
Vahtra tee, Rannakuuse tee, Toominga tee, Lepa tee, Kaluri tee,
Kaluri tee 2, 4, 6, 8 majade esised teed, Ravi tee, Sõpruse tee,
Rohuneeme tee.

26. mai õhtupoolikul
edastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) rõõmustava uudise
– Haabneeme aleviku
tänavavalgustuse renoveerimise projekti taotlus
rahuldati ning Viimsi
vallale eraldati toetust
ligi 733 000 eurot.
Tänavavalgustuse renoveerimise meedet rahastatakse EL-i
struktuurifondide “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse
energiatõhususe suuna meetme
“Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse alt. Jaanuaris esitas Viimsi vallavalitsus taotluse KIK-i
“Tänavavalgustuse taristu renoveerimise” meetmesse, kandideerides 57 omavalitsusega 9,9
miljonile eurole. Taotlus rahuldati 22 omavalitsusel, Viimsi on
oma toetuse mahult neljandal
kohal Pärnu linna, Kohila valla
ja Kiviõli linna järel.
KIK-i juhatuse otsuse nr
1-25/107 alusel eraldatakse Viimsi vallale toetust 732 699,43 eurot, millele lisandub omaosalus
231 378,77 eurot – ühtekokku
on projekti maht 964 078,20
eurot. Toetus jaguneb kahe aasta peale.

Uued mastid, kaablid
ja juhtimissüsteem

Projekti eesmärk on Haabneeme aleviku tänavavalgustusvõrgu renoveerimine (nii maakaablid ja postid kui ka ainult valgustid), hõrendades või tihendades valgustuspunkte, kus vajalik. Samuti on projekti otseseks eesmärgiks tänavavalgustuse juhtimissüsteemi kasutuselevõtt, rakendades kaasaegseid/nutikaid lahendusi. Selle
kõige tulemusena väheneb elektrienergia kasutamine tänavavalgustuses ning suureneb liiklusohutus ja turvalisus Viimsi keskusasulas. Kaovad valgustamata alad, samuti muutub keskuse üldine välisilme kaunimaks.

Projekt viiakse ellu
viies etapis

Taotluse elluviimisega alustati
kohe maikuus, mil vallavalitsus algatas projektijuhtimise teenuse hanke oma 30. mai istungi korraldusega. I etapis on
plaanis leida projektijuht, kes
hakkab kõiki tegevusi koordineerima, veab projekti, korraldab hanketegevust, juhib protsesse, korraldab koosolekuid jne.
II etapp on projekteerimine, ehitusliku põhiprojekti koostamine koos geoalusega. Antud etapi raames mõõdistatakse üles terve Haabneeme alevik, mis tähendab, et käesoleval aastal on oodata mõõdistajaid Haabneeme alevikus igale

Renoveerimistööde
ulatus ja soovitavad
näitajad

Haabneemes Mereranna teel asuvad 1970ndatel rajatud tänavavalgustusmastid on oma elu ära elanud, 2018. aastal peaks siin teel
avanema uus pilt, samuti paraneb pimedas nähtavus. Foto Alar Mik

Tähistatud alal on kavas tänavavalgustuse renoveerimine ning LEDvalgustite paigaldamine. Kaart Xgis ja Alar Mik

kinnistule ja igasse hoovi. Peale geoalust asutakse lahendust
projekteerima. Projekteerimine
on kavas lõpetada novembris
2017.
III etapp sisaldab tööprojekti ekspertiisi ja kontrolli, mis
saab tehtud samuti 2017. aasta
novembriks.
IV etapis läheb ehitamiseks.
Ehitamine hõlmab Haabneeme
tänavavalgustuse renoveerimist
vastavalt koostatud ehitusprojektile. Lõpptulemusena renoveeritakse kogu Haabneeme aleviku tänavavalgustus. Ehitushange viiakse läbi 2017. aasta
lõpus, ettevalmistused (nt kvalifitseerimistingimuste välja töötamine) algavad paralleelselt
ehitusprojekti lõpetamisega. Ehitamise lõpp on kavandatud 2018.
aasta detsembrikuusse.
V etapp hõlmab omanikujärelevalvet. Paralleelselt ehitustöödega toimub ehitaja kontrollimine selleks litsentseeritud
isiku poolt, tähtaeg samuti 2018.
aasta lõpp.

Tulemas on ulatuslikud kaevetööd

Kuna suur osa Haabneeme amortiseerunud valgustusest on rajatud maakaablitele ja osad lahendused viiakse üle maakaablitele, siis on tuleval aastal oodata alevikus suuri ja ulatuslikke

kaevetöid. Tööd on kavas jaotada omakorda etappideks, et
kogu alevik ei oleks korraga
häiritud. Kaablite kogupikkus
on 9942 meetrit, millest maakaableid 6730 ja õhukaableid
3212 meetrit. Kavas on kõik
kaablid maa alla viia. Selleks
paigaldatakse 7770 meetrit uusi
maakaableid, mille rajamiseks
kaevatakse meetrilaiused kraavid.
Töödest anname erinevate
infokanalite vahendusel ette teada. Kindlasti põhjustavad tööd
elanikele ebamugavust, kuid tulemusena saab terve aleviku valgustus korrastatud ning seda me
ju oleme oodanud ja soovinud.

Tööpiirkond ja teed

Projektiga on hõlmatud järgnevad teed ja nende lähialad:
Heki tee kortermajade poolne
valgustus, Mereranna tee mõlemad küljed kortermajade vahel, Merelaine tee, Murdlaine
tee, Kuunari tee, Mereranna tee
2a, Randvere tee 13 ja 15 hoonete vaheline tee, Heldri tee ja
Heldri tee jalgtee Piilupesa lasteaia esine lõik, Kesk tee 1 Rannapere ümbrus, Kolhoosi tee,
Kesk põik, Männi tee, Männi
põik tee, Sõstra tee, Kase põik
tee, Kase tee, Kesk tee, Kuuse tee, Haava tee, Väljaku tee,
Mereranna tee rannapoolne lõik,

Kokku asub projektialal 325 renoveerimist vajavat valgustuspunkti koguvõimsusega 54,75
kW. Poste on kokku 304, millest on kavas alles jätta 56, kuna need on heas seisukorras.
Ülejäänud lähevad kas asendamisele või püstitatakse uute valgustite tarbeks uued (seal, kus
postid on võrguettevõtja omanduses). Oluline on märkida, et
tõenäoliselt ei piisa 325 valgustuspunktist projektiala valgustuse optimeerimiseks. Nimelt on
olemasolev valgustus rajatud kunagiste normide järgi, mis ei
vasta enam kaasaegsele käsitlusele. Seega on vajalik siinseal kas valgustuspunkte hõrendada või vastupidi – tihendada. Taotluse ettevalmistamise
käigus tehtud esialgsed arvestused kinnitavad seda. Seetõttu
on taotluse eelarves arvestatud
10% suurema eelarvega katmaks ära vajadust valgustuspunktide koguarvu suurendada.
Projekti piirkonda varustab
taotluse koostamise hetkel kümme elektrikilpi, millest üks paikneb väljaspool projektiala. Projekti käigus on kavas rekonstrueerida neist kuus, üks likvideeritakse, kaks säilib ja ühe
osas langetatakse otsus projekteerimise käigus.
Projekti tulemusena on kavandatud vähendada praegune
eeldatav keskmine valgustuspunkti elektriline võimsus 168
W sihtväärtusega 46,56 W valgustuspunkti kohta. Selle tulemusena peaks olema eeldatav
kokkuhoid elektrienergia ja võrguteenuse osas aastas ca 17 000
eurot.
Projekt kestab käesoleva aasta maist kuni 31. detsembrini
2018, mil kogu Haabneeme valgustus peaks olema renoveeritud, korras on omandisuhted,
servituudid ja kasutusload.
Lõpetuseks tänan oma meeskonda – kommunaalameti teenistujaid ja kaasatud abilisi, kes
kõik aitasid projekti õnnestumisele kaasa. Suur tänu ja kummardused Haabneeme aleviku
korteriühistutele, kellega on olnud väga tihe ja meeldiv koostöö – nüüd läheb see veel tihedamaks ja sisulisemaks. Palju
on tehtud, kuid veel suurem töö
ootab ees. Jõudu tööle ja palju õnne Haabneeme alevikule
toetuse puhul!

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja
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30MILES raames külastas
Kelnase sadamat eskaader
25. mail külastas Prangli
Kelnase sadamat 30MILES
projekti raames eskaader
Helsingfors Segelklubb
jahtklubist.

Eskaader koosnes 10 alusest ja
nii mõnigi eskaadrisõidus osaleja oli Prangli saarel juba mitmendat korda. Saarel kohtuti
30MILES Viimsi valla projektijuhiga, kes tutvustas tegevusi
ja arenguid nii Kelnase kui ka
Leppneeme sadamates.
Eskaadri esindaja andis
Viimsi vallale üle Kelnase uude
sadamahoonesse Helsingfors Segelklubb vimpli, lipu ja eskaadris osalejate personaalse allkirjadega meenetahvli.

Projektist

Soome lahe idapoolse mereturismi teenuste ja sadamate arendamise projekt 30MILES projekti raames parandatakse väikesadamate taset ning nende
pakutavaid teenuseid. Väikesadamad muudavad iga piirkonna atraktiivsemaks, nii ongi projekti idee luua väikesadamate
võrgustik iga 30 meremiili tagant. Samuti järgitakse keskkonna jätkusuutlikkust kõikides
plaanides, soovitustes, kontseptsioonides ja investeeringutes.
Projekti arenduste tulemusena tõuseb 12 väikesadama tee-

Kelnase sadamat külastanud eskaader koosnes 10 alusest. Foto erakogu

nuste tase Soome lahe idaosas.
Need sadamad moodustavad uue
ringi, mis moodustab terviku,
mis omakorda on paadituristidele põnev. Parendused sadamates toovad uut ettevõtlust ja
äratavad tähelepanu investorite seas, mis omakorda ahvatleb
rohkem külalisi piirkonda.
30MILES projekti partnerid Soomes on Kotka Maritime
Research Association Merikotka, Kymenlaakso University of

Applied Science, University of
Helsinki, Cursor Oy and Posintra Oy. Eesti poolelt on partnerid Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eisma sadam, Viimsi omavalitsus, Eesti Meremuuseum,
Narva linna arendus- ja majandusosakond ning Narva-Jõesuu
omavalitsus. Assotsieerunud
partnerid on Lääne-Viru maavalitsus ja Soome purjetajate
ja paadiomanike föderatsioon
Soomest.

30MILESi on rahastanud
Interreg Central Baltic 20142020 Programme and Regional
Council of Southwest Finland.
Osaliselt on see projekt rahastatud Soome ja Eesti organisatsioonide poolt, kes on sellesse
projekti kaasatud.
Projekti kogumaksumus on
3,3 miljonit eurot ja teostusperioodiks 1.9.2015-31.5.2018.

Esta Tamm

30MILES Viimsi valla projektijuht

Kirjalik enampakkumine

Rannapere invabuss

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas asuvale rannakohviku müügiplatsile suvekuudeks (16.0617.09.2017) rentniku leidmiseks kirjaliku enampakkumise.
Haabneeme rannakohviku müügiplats, asukohaga Haabneeme alevik, Haabneeme rand, Kesk tee 20 – müügiplatsi
kasutamise otstarve on korraldada toitlustus- ja meelelahutustegevust Haabneeme ranna külastajatele.
Kasutusse antav ala on suurusega 25 x 40 m. Kasutusse
antaval müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone ja
võrkpalliplatsid koos tribüüniga. Müügiplatsi kasutusse saajal
on võimalik paigaldada müügiplatsile kaubandustegevuseks
vajalikku inventari (teisaldatavad müügiplatsi piirded, lauad,
toolid, päikesesirmid jmt).
Vallavara antakse kasutusse 3 suvekuuks – 16. juunist kuni
17. septembrini 2017.
Haabneeme rannakohviku müügiplatsi rendikonkurssi tingimused ja lisainfo on kättesaadavad www.viimsivald.ee.

Rannapere pansionaat pakub puuetega inimestele sotsiaaltransporditeenust spetsiaalselt kohandatud väikebussiga.
Bussi tellimiseks on vaja ühendust võtta pansionaadi sotsiaaltöötaja Kairi Uukiga telefonil 5860 1584 vähemalt kolm
ööpäeva enne sõitu.
Nõukogu poolt kinnitatud hinnakiri on järgmine: Viimsi valla piires 10 eurot + iga alustatud tund 10 eurot; Tallinna linna
piires 20 eurot + iga alustatud tund 10 eurot; väljaspool Viimsi
valda ja Tallinna linna 10 eurot + iga alustatud tund 10 eurot
ja iga alustatud 100 km 10 eurot.

Viimsi vallavalitsus

Jaanus Mae
Rannapere pansionaat

Viimsi valla liikuvusuuringu
esitlus

12. juunil kell 17 toimub Viimsi vallamaja volikogu saalis
Hendrikson & Ko poolt koostatud “Viimsi valla liikuvusuuring 2017“ esitlus.
Viimsi vald on ühena Tallinna naabervaldadest paratamatult üks osa kiirelt arenevast Tallinna linnastust. Kiire areng
toob kaasa muudatusi Tallinna ja Viimsi tööjaotuses, millest
tuleneb liikumiste hulk, ajaline jaotus ja sotsiaalne profiil.
Arenguid saab juhtida strateegilises plaanis funktsioonide tasakaalustamisega või taktikalises plaanis transpordialaste valikute suunamisega.
Viimastel aastatel on Viimsi vald teinud olulisi investeeringuid teenuste ja töökohtade lisandumisse valla territooriumil ja seetõttu on funktsionaalses plaanis loodud eeldused ka
sundliikumiste vähenemiseks eeskätt ühendustel Tallinnaga.
Peamised uurimisküsimused on: kas Viimsi valla jõupingutused on mõjutanud Tallinna ja Viimsi vahelisi liikumisi ning mida saab nende liikumiste mõjutamiseks veel ette võtta?
Ettekande teeb liikuvusekspert Marek Rannala. Uuringu
materjalidega saab tutvuda valla veebilehel rippmenüü alajaotuse “Uuringud“ alt.

Erik Vest
Rannakohviku asukohajoonis. Allikas XGis

Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

KOMMUNAALUUDISED

Ründavad
lemmikloomad
Viimasel ajal on taas olnud probleeme nii inimesi
kui ka teisi loomi ründavate koertega ning kaduma läinud lemmikutega.
Kui koer on rünnanud inimest (või teist looma) ja tekitanud tervisekahjustusi või varalist kahju (riided katki
tõmmatud), siis peab kahjukannataja avaldusega politsei
poole pöörduma. Kui aga koer ründas avalikul teel, tänaval, avalikus kohas viibijat, siis tuleb avaldusega Viimsi
vallavalitsuse (e-posti aadressil kommunaal@viimsivv.ee)
poole pöörduda, märkides ära kuupäeva ja kellaaja, millal juhus ja mis juhtus. Mida täpsemalt suudab kannatanu
toimunut kirjeldada, seda kiiremini on võimalik tuvastada
rünnanud koera omanikku ja temaga ühendust võtta.
Läbi hanke on Viimsi vallal kaks lepingupartnerit hulkuvate ja omanikuta kasside ja koerte kinnipüüdmiseks
ning identifitseerimiseks.
Kassid: MTÜ Kasside Turvakodu, loomast teavitamine telefonil 5596 3661 (24h) või 5805 8585 (juhul, kui
esimene number ei vasta) ning e-posti aadressil viimsi@
kassideturvakodu.ee.
Koerad: MTÜ Loomade Hoiupaik, loomast teavitamine telefonil 631 4747 (24h) ja e-posti aadressil info@loomadehoiupaik.ee. Infot hoiupaigas olevate loomade kohta
saab E–P k 10–17 telefonil 5349 4045.
Viimsi vallas kehtib lemmikloomade pidamise eeskiri,
millega saab tutvuda Viimsi valla kodulehel.

Viimsi siseliinide
suvine sõidugraafik
Alates 12. juunist lähevad Viimsi siseliinid üle
suvisele graafikule.
Sellega seoses on liinidel V1, V2, V3, V5 ja V7 uued sõidugraafikud, liinide V4, V6 ja V8 teenus on kuni 31.08 peatatud. Uued sõidugraafikud on leitavad veebiaadressidel www.
peatus.ee ja www.soiduplaan.tallinn.ee (vt Harju maakond).

Wrangö suvine
sõidugraafik
Alates 1. juunist kuni 31. augustini sõidab reisiparvlaev Wrangö suvise sõidugraafiku alusel.
Infot sõidugraafikute, lisareiside ja piletihindade kohta leiab
veebiaadressilt www.veeteed.com.
Leppneeme-Kelnase

Väljumine
Leppneemest

Väljumine
Kelnasest

esmaspäev

09.00
17.30

07.30
16.00

teisipäev

09.00
17.30

07.30
16.00

kolmapäev

09.00
17.30

07.30
16.00

neljapäev

15.30
18.30

07.30
17.00

reede

09.00
15.30
18.30

07.30
14.00
17.00

laupäev

09.00
18.30

07.30
17.00

pühapäev

14.30
17.30
20.30

13.00
16.00
19.00

Kohanime määramine

Viimsi vallavalitsus teavitab Haabneeme alevikus liikluspinnale kohanime määramisest. Liikluspind saab alguse
Metsalille teelt ja lõpeb Nurme tee 19 kinnistuga.
Ettepanek on määrata kohanimeks Metsalille põik.
Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 30.06.2017 e-posti aadressil estella-marie.koiv@viimsivv.ee
või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.
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AJUJAHT

Rait Rand: “Ajujaht” oli ka ajajaht
Eesti suurima äriideede
konkursi “Ajujaht”
10. hooaja võitis nutikleepeka TempID looja.
Pool võidumeeskonnast
tuleb Viimsist.
TempID korduvkasutatav nutikleepekas mõõdab ja salvestab
kehatemperatuuri andmeid. Mobiilise rakendusega on võimalik analüüsida erinevaid tervisenäitajaid, pidada ravilogi ja
saata andmed mugavalt arstile.
TempID vähendab mõõtmisprotseduuridele kuluvat ressurssi ja ravikulusid ning tõstab
terviseandmete jälgimise efektiivsust, võimaldades täpsemat
ravidiagnoosi.
TempID pälvis 30 000-eurose peaauhinna ja 5000 euro
suuruse eriauhinna Viimsi vallalt. Tehnopol andis neile veel
5000 euro eest inkubatsiooniteenuseid ja SEB pank oma turundusosakonna kompetentsi.
TempID meeskonda kuuluvad Mihkel Tedremaa, Alari
Õis, Alvar Pällo ja Rait Rand
– Alvar ja Rait on viimsikad.
Palju õnne võidumeeskonnale!
Päev pärast “Ajujahi“ võitu osales Rait Rand Latitude59
startup- ja tehnoloogiakonverentsil. Intervjuule tuli ta kohtumiselt Samsungi esindajatega. Latitude’il läheb juba vaja
enamat kui pelgalt idee, midagi peab ka olema ette näidata.
“Idee üksi ei maksa tänapäeval enam midagi, vaja on
teostajaid. Igaüks võib ideid
välja käia, aga kui tegijaid ei
ole, siis ei juhtu midagi. Seda
oleme ise ka näinud, et idee
üksinda ei ole midagi väärt,”
tõdeb Rait. Ja Rait Rannal kahtlemata on, mida ette näidata.
“Ajujahi“ finaal toimus 25.
mail. Kas oskasite võitu oodata või tuli see üllatusena?
Selline mõte tuli veidi varem pähe küll, aga viimasel
päeval oli foon selline, et võidab Callmidwife.com. Nemad
võitsid rahvahääletuse. Keegi
ei uskunud, et mõni teine võiks
võita – nad ise ka kuidagi suutsid tekitada mulje, et nemad või-

Võidukas TempID koosseisus Raid Rand, Alvar Pällo, Alari Õis ja Mihkel Tedremaa koos ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo,
Viimsi abivallavanem Jan Trei ja vallavanem Rein Loiguga. Viimsi vald andis omalt poolt 5000 eurot. Foto Raul Mee (Ekspress Meedia)

davad. Nii, et üllatusmoment
oli ikka olemas. Aga päev oli
olnud karmilt pikk ja selle lõpus
oli emotsioone juba raske välja näidata. Tegime kolm korda
saadet ju varem läbi. Harjutasime liikumist ja pitšhimist žürii ees. Meile anti seal ikka hagu kõvasti! Pahandasin isegi
vahepeal, et miks meid siin nii
hirmsasti praetakse, teistel oli
nagu lihtsam.
Ütlesite saates, et teeksite
nende inimestega, kes lõppu
jõudsid, koos ükskõik mida.
Miks Te nii ütlesite?
Mõtlesin kõiki, kes lõpuni
välja vedasid – need on ikka
väga väärt inimesed! Sellise asja tegemine nõuab tohutult aega ja energiat – võtad palju
riske ja loobud selle nimel paljust. Kuus kuud tihedat tööd.
Kõik käisid ju tööl ka veel selle kõrvalt. Mina tulin märtsi
lõpus päevatöölt ära, sest ega
TempID pole ainuke, mis ma
teen.

“Ajujahi“ finaaliväärilised ideed
n Callmidwife.com, loob rasedatele veebi- ja mobiilirakendust
Callmidwife.com, mis kasutab meditsiiniekspertide loodud teaduspõhiseid algoritme, mille abil saab naine enda rasedust
paremini monitoorida, kaebusi diagnoosida ja koduseid ravijuhendeid kasutada. Lisaväärtusena pakub idee ämmaemanda
nõuandetelefoni, live chat konsultatsiooniteenust ja peagi on
lisandumas ka videokonsultatsioon, mis kõik on kättesaadavad
ööpäevaringselt seitsmel päeva nädalas.
n TempID on ühekordselt või korduvalt kasutatav nutikleepekas, mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed,
mis on loetavad mobiilist. Mobiilse rakendusega on võimalik
erinevaid tervisenäitajaid analüüsida, pidada ravilogi ja saata
andmed mugavalt arstile. Hoides endas patsiendi koodi, saab
toodet kasutada ka patsiendi isiku tuvastamiseks haiglates.
n Finisher on osaleja, kes spordivõistlusel ületab finišijoone.
Finsher TV võimaldab osalejal oma positiivseid spordiemotsioone meenutada ja sõpradega jagada, tootes selleks TV-sarnase
video võistleja nime, numbri, koha ja ajaga. Viie kuuga on Finisher TV esindatud erinevatel spordivõistlustel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Austraalias.
Teise koha ja 10 000 eurot võitis Callmidwife.com, kolmanda
koha ja 5000 eurot Finisher TV.

Missugune on Teie erialane taust?
Olen töötanud tehnoloogiamänedžerina erinevates tööstusettevõtetes – autotööstuses,
ABB-s taastuvenergeetika juhtsüsteemide tehnoloogia insenerina ja Ericssonis. Hingelt olen
insener ja füüsik, aga olude sunnil töötan ka juhina juba pikemat aega.
Kuidas meeskond kokku
sai ja “Ajujahile” sattusite?
Meeskond sai kokku tööalaselt tekkinud kontaktide kaudu. Käisime koos kahel korral
Garage 48 tehnohäkkidel. Kuna võitsime Baltimaade suurima riistvara ja tarkvara võistluse Tehnohack 2016 ära, siis
saime otse “Ajujahi” top 30sse, nii me sinna sattusimegi.
Kuidas TempID alguse sai
ja miks otsustasite sellega “Ajujahile“ minna?
Alguse sai TempID praktilisest vajadusest haiguse ajal
lapse kehatemperatuuri püsivalt jälgida. Sattusin ka ise kord
haiglasse ning nähes, kui palju
ressurssi kulutatakse meditsiiniasutustes patsientide mõõtmisele ja analüüsimisele, mõtlesin, et siin saab tehnoloogia
abiks olla. Meditsiinipersonal
võiks tulevikus tegeleda vaid
ravimise ja diagnoosimisega,
patsientide kohta andmete kogumine aga las jääb tehnoloogiale.
Kuidas kulges “Ajujaht“
Teie jaoks? Mis sellest kasu
on olnud?
“Ajujaht” sundis meid toote arendamisel ja turuletoomisel väga kiiresti tegutsema. Ilma selleta oleksime arvatavasti palju aeglasemad olnud. Nii
et meie jaoks oli see ka mingis
mõttes ajajaht. (Naerab.) Teadsime, et meil on hea idee, aga
küsimus oli, kas saame selle

õigeks ajaks teoks tehtud.
Oleme leidnud väga palju
koostööpartnereid ja võimalusi uutesse suundadesse minna
on ka “Ajujahi” kajastuse kaudu tulnud. Kõik meeskonnad
on väga tugevad tegijad ning
ainuüksi konkurentidega suhtlemisest on palju kasu olnud.
Samuti avanesid koostöös võimalused, mis kindlasti aitavad
edaspidi toote turustamisel.
Missugused on olnud põnevamad kogemused?
Eks ikka see televisiooni ja
meedia kogemus. Aga ka meeskonnatöö – kuna kogu aeg oli
nii suur tempo peal, siis meeskond töötas täie pingega ja ei

olnud võimalust midagi tegemata jätta või hiljem teha, sest
igaühest sõltus kogu meeskond. Kui keegi oleks oma osa
tegemata jätnud õigeks ajaks,
siis oleks kõik toppama jäänud.
See on olnud väga hoogne ja
pingeline aeg. Iga edasipääsemine andis meile kõvasti motivatsiooni, et toodet veel kiiremini turukõlbulikuks arendada.
Mis seisus on TempID
praegu?
Toode on turukõlbulik, tehnilised probleemid on lahendatud, masstootmise proovid tehtud.
Toimib koostöö Südameap-

teegi ketiga meie toodete turustamiseks. Juunis-juulis toodame esimesed suured kogused. See on muidugi meeletu
kiirus sellise toote arendamiseks. Riistavaratoodet tavaliselt alla aasta turule kuidagi ei
saa, meil on veel kompleksne
süsteem – nii tarkvara mobiilirakenduses kui ka riistvara.
See on meeletu kiirus.
Mis veel teha tuleb?
Vaja on veel lihvida kasutusmugavust ja kujundada toote välimus – teha bränding. Meie
oleme insenerid, kellel kunstioskust nii väga pole. Turustusega peab tegelema ja arendame ka toote erinevaid suundi
edasi, sest ega me sellega veel
ei lõpeta. Kaugemas tulevikus
võiks olla nõnda, et meditsiiniline personal tegeleb ainult
ravimise ja diagnoosimisega,
mitte enam mõõtmistega. Minu visioon on, et meil oleks selline vidinate komplekt, et inimesed saavad kodus oma proovid ja mõõtmised ära teha. Esmavisiidil oleks arstil juba info
olemas.
Kui kaua Te juba viimsilane olete ja kas siinne keskkond on ettevõtlusele soodus?
Ma olen tegelikult Saaremaalt pärit. Viimsis elan viimased kümmekond aastat. Viimsi võlu seisneb selles, et siin on
mõnus elada. Ja järelikult ka
mõnus ettevõtlust teha. Kuigi
ettevõtlust on mingi ühe vallaga keeruline piiritleda. Meie
toote osa komponente tuleb
Hollandist, osa Hiinast, kokku
pannakse Läänemaal, arendust
teeme nii Viimsis kui ka mujal.
Ettevõtlus on rahvusvaheline,
see toimub üle kogu maailma.
Aga kui on hea keskkond elamiseks, siis läheb ka ettevõttel
hästi.

Annika Koppel

Vaga Aed jõudis “Ajujahis“ seitsme parima hulka
Vaga Aed on samuti Viimsist pärit ettevõtmine, mis “Ajujahi“ saates peaaegu lõppu
– parima seitsme hulka – jõudis. Viimsi vald
andis ettevõtmisele Vaga Aed 3000 eurot.
Vaga Aed töötleb täna levinud söödimaa ravimtaimed nõges, naat, malts jt tervist toetavaks tooraineks. Külmkuivatustehnoloogiat (freezedry) kasutades säilib 99% tooraine toiteväärtusest. Sel moel saadud tooraine on hinnatud
ravimi-, ilu- ja toiduainetetööstustes. Fookus on
esmalt nõgesepulbri tootmisel. Talutootjate võrgustiku kaasabil suurendatakse töödeldava tooraine kogust suurtööstustega tellimuslepingute
sõlmimiseks vajalike mahtudeni.
Eestis on ohtralt kasutamata taastuvat toorainet, mida saab edukalt rakendada kiirelt kasvaval tervisetoodete turul. Tuntud rohepulbrite
nagu spirulina, nisuoras jt kõrval on vaid vähesel määral esindatud spirulinaga samaväärne
kõrvenõges ning täiesti puudu ränirikas naat ja
valgurikas malts.
Vaga Aed nõgesepulber on juba kasutusel
Muhu Pagar OÜ-s, kellega kahasse on turule
toodud nõgeseleib. Mitmed pealinna söögikohad kasutavad nõgesepulbrit oma roogades.
Müügilepingud on sõlmitud Stockmanniga, Selveriga, Kaubamaja Toiduosakonnaga, NOP-iga
Kadriorus ja Koloniaalkauplusega Kalamajas,
Pärnu ja Tartu taluturuga ning Paide Farmshop
OÜ-ga. Esimesed väliskliendid on ka juba tulnud
läbi internetimüügi.

Vaga Aed toodab nõgesepulbrit.

Väetoitude tarbijad jagunevad Euroopas kahte peamisse gruppi: veganid ja terviseteadlikud
inimesed. Euroopa vegan-liikumine on hüppeliselt kasvanud alates 2008. aastast. Maailmas
ulatuvad toidu-, ilu- ja ravimitööstustes kasutatud rohepulbrite mahud miljarditesse tonnidesse. Soomes näiteks tegutseb mitu nõgese ja
teiste rohetaimede kultiveerijat, kelle peamine turg on ravimitööstused Saksamaal, aga ka
kohalik lõpptarbija. Tänaseks on tooteportfellis neli toodet: nõgesepulber, kuiv leivajuuretis
(maailmas unikaalne), nõgeseleib ja nõgesemesi.

Viimsi Teataja
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TURVALISUS

Kuriteoennetus keskkonna
kujundamise kaudu
Elukeskkonna läbimõeldud
disain ja ehituskeskkonna
efektiivne kasutamine
aitab vähendada kuritegevust, samuti võib see
vähendada kuritegevuse
hirmu ja parandada elukvaliteeti.
Kuriteoennetus algab iga indiviidi teadlikkusest planeerida
oma elukorraldust selliselt, et
tõenäosus sattuda ohuolukordadesse on viidud miinimumini.
Kuriteoennetuse näol on võimalik rakendada erinevaid ennetusprogramme ja -projekte.
Neid meetmeid on võimalik kasutusele võtta nii avalikus kui
ka erasektoris, mistõttu on oluline kuriteoennetusse kaasata
kogukonna kõik liikmed. Turvalisust saab luua koostöös.
Oma roll on kogukonnal, kohalikul omavalitsusel, haridusasutustel, aga ka vabatahtlikel
ning vabaühendustel, kes koos
politseiga kodukanti turvalisemaks aitavad muuta.

Kodu turvalisus
puhkuse ajal

Vahel saab lihtsate, kuid tõhusate nippidega oma kodu turvata, et ebaausate kavatsustega
inimestel halbu ideid ei tekiks.
Eriti oluline on see siis, kui
minnakse näiteks puhkusereisile ning kodu jääb järelevalveta.
Kuriteoennetus turvalise
keskkonna kujundamise läbi
põhineb kuuel põhimõttel:

1

Jälgitavus. Selleks tuleb kujundada ruum nii, et see
oleks loomulikult nähtavaks tehtud. Püga puud ja põõsad, et põõsa varjus ei saaks pahategija toimetada.
Pane majale valgustid, mis
töötavad liikumisanduritega. Ära
jäta pimedaid nurki, kus pahategija saaks hiilida. Anna naabrile teada, et oled kodust ära.
Kaamerad on tõhusaim viis varaste heidutamiseks.
Territoriaalsus. See tähendab, et avalik ja eraruum
peab olema selgelt eristatud.
Omanditunde najal pannakse
kergemini tähele võõraid ja sissetungijaid ning neid on seejuures kergem märgata.
Pane üles märgid, erista kohad värvidega, piiritle haljastuse või dekoratsioonidega. Madalad aiad ja väravad on samuti füüsilise kujundamise juures
olulised.
Juurdepääsu kontroll. Kaitstav ala annab suunised, kuhu inimesed tohivad või ei tohi
minna ning turvalisus peab olema osa kavandist.

2

3

Näiteks saab ühesuunaliste
tänavate, teesulgude ja künniste abil kontrollida sõidukite liiklemist, et vähendada läbisõite
ning luua ainult üks tee sisse
ja välja, et võõrastel tekiks väljapääsmatuse tunne. Lisaks võib
paigaldada piirdeid, aedu, väravaid või trimmida hekk madalamaks, valgustada kõnniteed
ning piiritleda selgelt juurdepääs hoonele või alale.
Sihtmärgi karastamine/tugevdamine. Kontrolli enne
kodust äraminekut, kas ukse
lukud/riivid on terved ja töökorras, sõidukid ning väravad
lukus. Markeeri oma vara, kasuta selleks näiteks Selecta DNAd või Bike-ID.
Aktiivsuse toetus. Kogukonnatunde tekke ergutamine ja õiguskuulekate inimeste
olemasolu, et nad kasutaksid
avaliku ruumi (pargid, mänguväljakud, kohvikutepäevad, isamaaline piknikupäev jms).
Võimalusel anna võtmed
oma lähedastele või naabrile,
kes aeg-ajalt käivad kodus postkasti tühjendamas ja teie lilli

Turvalisus
nutiseadmetes

kastmas. Selline tegevus näitab, et kodu ei seisa tühjalt ning
näitab üles naabrivalve aktiivsust kogukonnas.
Samuti on hea, kui kortermaja esimestel korrustel on asutused, mis hoiavad majas aktiivselt inimesed liikumises, sest
seal, kus on koguaeg liikumine, on kindlasti turvalisem kui
seal, kus keegi ei liigu.
Maine säilitamise põhimõte eeldab, et piirkond säilitaks puhta, kena ja korraliku
piirkonna ilme. Ala ei tohiks
välja näha kulunud ja hoolitsemata. See loob pinnase kuritegevuse tekkeks ega suurenda
elanike turvatunnet. Seda põhimõtet tuntakse “katkise akna
teooriana”.
Enne puhkusele minekut niida muru, riisu vanad puulehed,
korja prügi ja risu ning tühjenda prügikast ka hoovis, et saata
sõnum, et see kodu ei ole järelevalveta.
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Marge Tamme
piirkonnapolitseinik
Ida-Harju piirkonnagrup

Kaherattalised liikluses
Jalgratturi varustus

Jalgratturid

Selleks, et jalgrattasõit oleks
turvaline, peab jalgrattur tundma liiklusreegleid ja nendest
kinni pidama.
Jalgrattaga võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või
võimalikult sõidutee parema
ääre lähedal, välja arvatud juhul, kui jalgrattur sõites sõiduteel kavatseb teha vasak- või
tagasipööret – siis ta peab aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasakule äärde ja
enne parempööret parema ääre
lähedale või selle pöörde jaoks
liikluskorraldusvahendiga ette
nähtud sõidurajale. Jalgrattaga
võib sõita ka jalgratta- ja jalgteel ning teepeenral, kui see on
selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.
Alla 10-aastane jalgrattur tohib sõita kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal.
10–15-aastastel jalgratturitel, kes sõidavad sõiduteel, peab
kaasas olema jalgratturi juhiluba.

Sõiduteed ületa ratas käekõrval! Illustratsioon PPA

Kuni 13-aastane jalgrattur
ja tema kuni 2 täiskasvanud
saatjat võivad sõita kõnniteel,
kuid kindlasti peab kõnniteel
sõites arvestama jalakäijatega.
Kõnniteel tohib sõita ka last
jalgrattatoolis sõidutav jalgrattur.
Sõiduteed kasutades tuleb
jalgratturil täita samu liiklusseaduse reegleid, mis mootorsõidukijuhtidel.
Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi ohustada jalakäijat. Ülekäigurajal sõiduteed
ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat. Jalgrattur ei tohi kõnniteel
sõites jalakäijat ohustada ega
takistada, jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita
jalakäija tavakiirusega.

Sõidutee ületamine
jalgrattaga

Kuni 16-aastane jalgrattur peab
kandma korralikult kinnitatud
jalgratturi kiivrit. Kiiver kaitseb ka 16-aastast ja vanemat
jalgratturit ning on igati soovitatav elu ja tervise kaitseks.
Jalgratturile on soovitatav
ergas riietus, mis teeks ta hästi
nähtavaks.
Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell, ees
valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur.
Jalgrattal peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse
korral sõites ees valge ja taga
punane tuli.

Soovides ületada sõiduteed ristmike vahelisel teelõigul paikneval reguleerimata ülekäigurajal sõites, arvesta, et sul pole
sõiduteel liiklevate juhtide suhtes eesõigust. Kui mõni sõidukijuht viisakusest peatub sulle
tee andmiseks, ole ettevaatlik
ja tähelepanelik, sest naaberrajal sõitva sõiduki juht ei pruugi selleks valmis olla. Ohutuse
huvides on õigem rattalt maha
tulla ja ületada sõidutee jalakäijana.

Juhan Jevonen

Ida-Harju politseijaoskonna
patrullitalituse juht

Mopeedijuhid
n Mopeed on mootorsõiduk ja sellega võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel, kõnnitee või jalgratta- ja kõnnitee ei
ole nende jaoks.
n Märkidega (1, 2, 3) tähistatud teedel ja kõnniteel mopeediga
sõitmine on keelatud!
n Märgiga (4) tähistatud teel võib sõita mopeediga.

1

2

3

1

Kasuta ekraanilukku (sõrmejälje lugeja, muster, ekraani PIN, näotuvastaja). Ekraani lukustuskuvas seadista
info, et oleks võimalik seadme leidjal pöörduda omaniku
poole (nt enda meiliaadress). Kui seadme funktsioonides
antud võimalust ei esine, võid kleepida seadet kaitsva kaane siseküljele kontakti saamiseks enda kontakti.
Kui nutiseadme aku on tühi/tühjaks saamas ja on vaja
kiirelt võimalikult palju laadida, pane seade “lennurežiimi” peale laadimise ajaks, kui on teada, et antud ajal
keegi sulle ei helista.
Kasuta nutiseadmes kindlasti viirusetõrje programmi.
Juhul, kui seadmes on tootja poolt paigaldatud n-ö turvalisuse eest hoolitsev programm, võib selle vabalt välja
vahetada mõne tuntud vabavaralise viirusetõrje programmiga.
Alustades uue nutiseadme kasutamist siduge selle konto enda meiliaadressiga, et oleks hiljem lihtsam kontakte ja muid andmeid (mida sünkroniseerite seadme ja
meilikonto vahel) taastada.
Soovitav on kasutada nutiseadmes programme, mis
aitavad seadet kadumise korral leida ja distantsilt nutiseadet kontrollida (lukustada, andmed kustutada).
Seadme laadimise ajal ära mängi ressurssi nõudvaid
mänge, see koormab akut ja lühendab aku eluiga.
Vette kukkunud nutiseadet ei tohi laadijaga ühendada.
Lülita seade välja (kui peale vette kukkumist on siiski
veel sisse lülitatud). Eemalda aku (võimalusel), pane seade
ööseks toore riisi sisse (riis imab niiskust). Esimesel võimalusel külasta nutiseadmete remondiga tegelevat asutust.
Veekogule minnes kasuta nutiseadme kaitseks selleks
ette nähtud kaitsekotti. Kui pead veekogul olles seadet
kasutama, kasuta kindlasti selliseid kotte, millel on ujupaunad, mis ei lase nutiseadmel uppuda. Lihtsalt veekindlast kaitsekotist jääb väheks, kui seade kukub vette sügavas kohas ja põhja vajub.
Ära jäta nutiseadet liiga kauaks kuuma otsese päikesekiirguse kätte!
Ööseks on soovitav nutiseadmed välja lülitada või
peast võimalikult kaugele paigutada, kuna seade tegeleb pidevalt automaatselt levi otsinguga.
Rahvarohkes kohas või nõrga leviga asukohas nutitelefoni kasutamisel helistamiseks saad levi parandada, valides kasutatavaks võrgurežiimiks ainult GSM.

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Püga puud ja põõsad, et põõsa varjus ei saaks pahategija toimetada. Illustratsioon PPA kogu

Kevad on toonud tänavatele palju jalgrattureid,
seega on aeg meenutada
põhilisi ohutusreegleid.

Nutiseade on sinu suur sõber, sest veedad temaga palju aega koos ja jagad temaga ka saladusi.
Kuidas aga kaitsta seadet ja iseennast?

4

Pea meeles!
n Ära paigalda seadmesse tundmatuid programme.
n Ära ava suvalisi veebilinke, mis on saabunud postkasti
tundmatult aadressilt.
n Kasuta laste ja laste nutiseadmete kaitseks programme, milledega saad piirata seadme kasutust.

Üllar Orgla
IT spetsialist

Ära jäta pereliiget kuuma
autosse!
Igal suvel tehakse politseile väljakutseid, milles mööduja
annab teada, et parklas on päikese kätte jäetud auto, kus
nutab laps või on ebameeldivas olukorras lemmikloom.
Saabuvate palavate suveilmade eel tuletame kõikidele lapsevanematele meelde, et lapsed võivad kuumas autos kergesti lämbuda või vedelikupuuduse all kannatada.
See on probleem, millega me kõik silmitsi seisame, sest
endiselt näeb ka meie kaubanduskeskuste parklates üksinda
autosse jäetud lapsi. Imikule võib kuumenenud autosalongis
viibimine muutuda ohtlikuks juba veerand tunni jooksul.
Ka lemmikloomi ei tohi jätta kuuma autosse. Näiteks koera
kehatemperatuuri paarikraadine tõus võib muutuda talle kiiresti eluohtlikuks.
Ka võib näiteks armatuurlauale jäetud välgumihkel kuumuse käes lõhkeda ja auto süüdata. Kui samal ajal on lukustatud
autos laps või loom, kujunevad tagajärjed traagiliseks.
Nähes, et lapse või lemmiklooma tervis on ohus ja sõiduki omanikku läheduses pole, tuleks sellest viivitamatult teada
anda hädaabinumbrile 112.

Viimsi Teataja
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Perekond Tõnisson jäädvustas end üheskoos pildile.

Viimsile kohaselt sai meisterdada ka laevasid.

Viimsi valla suurperede päev

Võistluse start on antud! Fotod Mihkel Leis

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!

Lõbusad näomaalingud.

n Tiina Kalal ja Sven Schneideril sündis 27. märtsil tütar Bianca.

Vallavalitsuse sotsiaalja tervishoiuamet korraldas 20. mail esmakordselt vabaõhumuuseumis
Viimsi suurperede päeva.

n

Ilola ja Andres Nõmmel sündis 10. aprillil poeg Andreas.

Lisanne Linamägil ja Laurin Jürimäel sündis 17. aprillil poeg
Johannes.

n

n Nele Mangulisel ja Mait Metskülal sündis 22. aprillil tütar
Rebeka.
n

Kerli Vahejõel ja Marven Ausil sündis 23. aprillil poeg Jako.

n

Liisi ja Jaan Rusnakil sündis 24. aprillil poeg Kevin.

n Grete-Maria Klaasmaal ja Mihkel Allikmäel sündis 26. aprillil
tütar Susanna.

Kaiu Hallikul ja Riho Sormunenil sündis 3. mail poeg Uku
Villem.

n

n Kadri
n

Lookil ja Martin Gustavson sündis 3. mail poeg Georg.

Sille Ristil ja Raul Eesmäel sündis 7. mail tütar Sandra.

n Maria Gofman-Aversonil ja Aleksei Aversonil sündis 11. mail

poeg Stefan.
n Karin Sergejeval ja Stanislav Sergejevil sündis 16. mail poeg
Demian.

Ilus päikseline päev algas lastele näomaalingute tegemise ning
õhupallide puhumisega. Pered
said valla poolt kingituseks piknikutekid.
“Perepäeva eesmärgiks oli
tähele panna ja väärtustada lasterikkaid peresid. Viimsis on 33
nelja ja enama lapsega peret.
Lasterikkad pered on eeskujuks teistele ja tagavad Eesti
rahva kestma jäämise,” sõnas
abivallavanem Margus Talsi.
Perepäeva raames esines lasteteater Trumm lavastusega “Imeline puhkus”, hoogne ja humoorikas lavastus, mis räägib sõp-

Lasteteater Trumm kaasas ka publikut etenduse protsessi.

rusest, abivalmidusest ja teineteisemõistmisest. Palju oli laule ja muusikat ning publikul oli
võimalus ka ise loo arengus kaasa rääkida.
Lapsed ja lapsevanemad said
osaleda meisterdamise töötoas,
kus valmisid pehmed kaisumõmmid, vajalikud infotahvlid ning põnevad laevad-lennukid.
Viimsi noortekeskus koos
Viimsi Sport MTÜ-ga viis läbi
mänge ja võistlusi, populaarsemad neist lendava taldriku
lennutamine ja pimesikumäng.
Viimsi vabaõhumuuseumi meeskond viis läbi ekskursioone muuseumis, kus räägiti nii majade
ehitamiseks kasutatud paekivide päritolust, talutöödest kui ka
talus elanud inimestest.
Tegusa päeva lõpuks loosi-

ti välja sportlikud auhinnad (tasuta treeningud 1–9 kuuks), mille panid välja Kalevi jalgrattakool (3 lapsele), Martin Reimi
jalgpallikool (2 lapsele), Black
& White tantsustuudio (3 lapsele), korvpallikool Viimsi (3
lapsele) ja Viimsi Veeklubi (2
lapsele), Noortepesa ja Põnnipesa poolt oli auhinnaks 4 kuuks
tasuta huviringid ja beebikool.
Käsitöölimonaade tootev ettevõte Realist Joogid OÜ loosis välja limonaade. Lisaks
loositi palju toredaid auhindu
Viimsi vallavalitsuselt ja huvikeskuselt.
Saaremaa Delifood OÜ andis igale perele koduteele kaasa Saare kohukeste multipaki.
Täname kõiki, kes aitasid
ürituse õnnestumisele kaasa, ja
peresid, kes osalesid!

Suureks abiks ürituse läbiviimisel olid Lions Club Viimsi Ranna liikmed, vabatahtlikud spordiklubist Viimsi Sport,
R-kiosk, käsitöölimonaadide
ettevõte Realist Joogid OÜ, Saaremaa Delifood OÜ ning loomulikult auhindu jaganud spordiklubid.
“On heameel tõdeda, et
meie valla elanike hulgas on
nii palju vabatahtlikke, kes on
valmis heategevuslikel eesmärkidel abistama,” ütles abivallavanem Talsi.
“Arvestades hulgalist positiivset tagasisidet korraldame
kindlasti suurperede ürituse ka
järgnevatel aastatel,” täiendas
Margus Talsi.

Thea Tänav
Lastekaitse peaspetsialist
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Maa-ameti planeeringute dokumendid
on kättesaadavad kaardirakendusest
Nüüdsest on kõigi Maaameti arhiivi saabuvate
planeeringute olulisemad
dokumendid avalikkusele
kättesaadavad samast
kohast – Maa-ameti planeeringute kaardirakendusest, seda sõltumata
planeeringu asukohast
või sellest, kas tegu on
detail-, üld- või maakonnaplaneeringuga.

Detail-, üld- ja maakonnaplaneeringute olulisemad dokumendid kuvatakse nüüd ühtses
süsteemis. “Pikemas perspektiivis soovime jõuda rakenduseni, mis seob katastrisse kantud maatüki selle kasutamist reguleeriva kehtiva planeeringuga,” teatas Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. Esimene
etapp selles suunas on valmis.
Käesoleva aasta alguses
pöördus Maa-amet palvega kohalike omavalitsuste poole saada planeeringutega seotud do-

Planeeringute otsing. Foto ekraanitõmmis

kumendid digitaalselt. Maa-ameti soov sai positiivse vastukaja
ja see tegi võimalikuks alates
2017. aasta algusest saabunud
planeeringute seletuskirjade,
jooniste ja kehtestamise otsuste avalikustamise Maa-ameti
kaardirakenduses. “See on riigis esimene katse koondada detail-, üld- ja maakonnaplaneeringute andmed kokku ühte
süsteemi ning saada ülevaade
planeeringutest halduspiiridest
olenemata,” ütles Maa-ameti
geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist Maili Hirlak, lisades, et seni pakkusid vaid mõned omavalitsused võimalust
saada ülevaade detailplaneeringutest kaardil.
Rakenduse kaardil on näha
need detailplaneeringud, mida
on Maa-ametis menetletud või
esitatud peale kehtestamist katastritoimingute tegemiseks alates 1. jaanuarist 2017. Erandiks on omavalitsused, kes kasutavad X-GIS rakendust oma

registrina või tagavad oma registri andmete ajakohase edastamise Maa-ametile.
Planeeringute lihtsamaks
leidmiseks on täiendatud Maaameti geoportaali planeeringute otsingut. Otsing võimaldab
leida maakonna-, üld- ja detailplaneeringute infot ning pöörduda lisaks X-GIS-kaardirakendusele ka otse omavalitsuse registrisse või avada Maa-ameti
arhiivi dokumendid. Kaardivaates avanevad infopäringu nupu
abil planeeringu üldinfo ja edasised viited.
Senine detailplaneeringute
rakendus, kus asub vaid detailplaneeringute andmestik, on
plaanis lähikuudel sulgeda. Seal
olev info lisati X-GIS-i planeeringute rakendusse, mis koondas varem vaid üld- ja maakonnaplaneeringute andmeid.

Maili Hirlak
Maa-ameti geoinfosüsteemide
büroo peaspetsialist

Detailplaneeringud
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
1. 09.05.2017 korraldus nr 311 “Pärnamäe külas,
kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritav ala asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ääres klindipealsel alal ja hõlmab ärimaa sihtsotstarbega Pärnamäe tee 186 kinnistut
(pindala 1559 m2, 89001:010:3677) ja tootmismaa sihtotstarbega Pärnamäe tee 188 kinnistut
(pindala 2332 m2, 89001:010:2588). Planeeringualal paikneb üks hoone ja juurdepääs alale on
olemas Pärnamäe teelt. Detailplaneeringuala
vastas teisel pool Pärnamäe teed paikneb olemasolev üksikelamupiirkond.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoone arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusala,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted ning servituudi vajadused.
2. 16.05.2017 korraldus nr 321 “Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 2656 m2 ja see
paikneb Randvere külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega
Aiaotsa tee 7 kinnistut (89008:001:0002). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste
üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks hoone (aiamaja). Kogu kinnistu ulatuses esineb kõrghaljastust.
Juurdepääs kinnistule on olemas Aiaotsa teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu
maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe
üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Krundi
asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.

3. 16.05.2017 korraldus nr 322 “Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,7 ha ja
see paikneb Randvere külas, väljakujunenud mereäärses elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa
sihtotstarbega Aiaotsa tee 20 kinnistut (89001:
010:4540). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste üksikelamutega. Kinnistu piirneb läänest ja põhjast elamumaadega sh
osaliselt rannaalaga, lõunast ja idast kõrghaljastusega kaetud maatulundusmaadega. Kinnistul
paikneb kaks elamut ja kaks abihoonet. Kinnistu
põhjapoolne hoonestamata osa ulatub rannaalani ja paikneb sellega osaliselt ehituskeeluvööndis. Kogu kinnistu ulatuses esineb kõrghaljastust.
Juurdepääs kinnistule on tagatud Aiaotsa teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu
maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine
üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Krundi
asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
4. 16.05.2017 korraldus nr 323 “Haabneeme
alevikus, kinnistu Nurme tee 29 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 1905 m2 ja see
paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates Nurme
tee 29 kinnistut (89001:010:0787). Planeeringuala piirneb läänest ja lõunast elamumaa kinnistutega, idast Nurme teega ja põhjast metsamaaga.
Planeeritaval alal on olemas üks põhihoone ja
üks abihoone.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude
ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõt-

ted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
5. 16.05.2017 korraldus nr 319 “Tammneeme
küla, Tammneeme tee 19D detailplaneeringu
kehtestamine“.
Detailplaneeringuga (PREFABHOMES OÜ töö nr
MIH-02-09/2015, väljatrükk: 01.03.2017) määratakse 2542 m2 suuruse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu ja ühe
ühekorruselise abihoone ehitamiseks, krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 400 m2, mis
sisaldab põhihoone ja abihoone, sh alla 20 m2
suuruse abihoone, ehitusalust pinda. Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga rohevõrgustiku koridori asukoht. Elamu suurim lubatud kõrgus on 8,5
meetrit, abihoonel kuni 5,0 meetrit.
6. 16.05.2017 korraldus nr 320 “Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 03-15, väljatrükk: 13.01.2017)
moodustatakse kaks üksikelamukrunti suurustega 1590 m2 ja 1709 m2 ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone
ehitamiseks. Üksikelamukrundi suurim lubatud
ehitusalune pindala on vastavalt krundi suurusele 318 m2 ja 342 m2 (mis on 20% krundi pindalast), üksikelamute korruste arv on 2 ja kõrgus
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist
8,5 meetrit, abihooned on ühekorruselised, kõrgusega kuni 5,0 meetrit. Kinnistu idapiiril paiknev
avatud kraav säilitatakse.
Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad otsused:
1. 09.05.2017 otsus nr 26 “Pärnamäe külas,
kinnistute Mäe, Soosepa 2 maatükk 2, Sooheina tee 7 ja Sooheina tee 9 detailplaneeringu
algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 3,78 ha ning see
asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema
tee ääres. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Mäe ja Soosepa 2 ning elamumaa sihtotstarbega Sooheina tee 7 ja Sooheina tee 9 kinnistuid. Detailplaneeringuga hõlmatud
kinnistutel puudub olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus. Ala piirneb põhjast ja läänest olemasolevate elamukruntidega, kus elamud ja selleks

vajalik infrastruktuur on valdavalt välja ehitatud.
Detailplaneeringu alast lõunas paiknevad elamukrundid on hoonestamata ja ette nähtud juurdepääsuteed valdavalt realiseerimata. Planeeringualasse kaasatud Sooheina tee 7 elamumaa sihtotstarbega kinnistu paikneb osaliselt ajaloolisel
asulakohal (arheoloogiamälestise nr 27861).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine üksikelamu maa (EP) ja loodusliku maa (HL) sihtotstarbega kruntideks ja üheks
tee maa (LT) krundiks.
Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe
ühekorruselise üksikelamu ja kuni kahe abihoone
ehitamiseks. Pärnamäe tee ja Vehema tee äärsed krundid säilitatakse loodusliku alana, et luua
puhverala liikluse ja elamute vahele. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
2. 09.05.2017 otsus nr 28 “Äigrumäe külas,
kinnistu Männikusalu detailplaneeringu osaline kehtestamine“.
Detailplaneering kehtestatakse kruntidel pos
nr 1, pos nr 2, pos nr 3 ja pos nr 4.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 08-16) tehakse ettepanek Äigrumäe küla,
Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
osaliseks muutmiseks haljasala maast väikeelamumaaks, kinnistu jagamiseks neljaks üksuseks,
milledest üks on tee- ja tänavamaa kasutamise
sihtotstarbega krunt (5648 m2), üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt (7808 m2)
ja kaks loodusliku maa kasutamise sihtotstarbega krunti (kokku 47 795 m2), ühtlasi määratakse tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega
krundi ehitusõigus kaasaegsetele nõuetele vastava sõidu- ja kergliiklustee ehitamiseks.
Kehtestamata jäetakse detailplaneeringu kohane krunt pos nr 5 – looduslik maa, 146 504 m2.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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NOORED

Kas oled känd?
Kirjanik Andrus Kivirähk on öelnud, et inimene
peab olema õppimisvõimeline… mitte nagu
känd. Viimsi noortekeskus koostöös noortevolikoguga on loonud kõikidele noortele, kes pole
kännud, suvised enesearendamise võimalused.
Töötubade ja koolituste nimekirjast peaks iga huviline midagi leidma. Sport,
ühiskond, ettevõtlus, eneseteadlikkus – võimalusi on palju
ja osavõtt on lihtne.
Projekt Suve(t)ÖÖ(t)uba on esimene sellelaadne ettevõtmine Viimsis. Töönimetus oli algselt Viimsi noorte suvekool, mis viitab pisut rohkem ka ettevõtmise sisule ja vormile. Viimsi noortekeskus ja noortevolikogu on seljad kokku
pannud, jõud ühendanud ning pannud kokku töötubade ja
koolituste programmi, mis noortele huvi võiks pakkuda.
Kõige mahukamad ja ägedamad asjad toimuvad augustis, kui noored saavad alustada oma ideede elluviimist
kohaliku elu kujundamiseks. Noorte uuenduslikke ideid
ning ka lahedate plaanide elluviimist toetab ja suunab tunnustatud inspiratsioonikoolitaja Harald Lepisk koolitusel
“Idee Starter”. Koolitus toimub 16.–17. augustil Prangli saarel, kus Viimsi noortega liituvad ka Keila noored, kes samuti
saabuvad heade ideede ja plaanidega, et ühiselt mõtted ellu
viia ning teineteiselt innustust ja kogemusi saada. Koolituse
lõppedes peaksid noortel olema valmis projektid, mille võib
koheselt esitada Viimsi vallavalitsusele toetuse taotlemiseks.
Teine suurem ettevõtmine leiab aset 23.–24. augustil,
mil noortel on võimalik simuleerida Viimsi vallavolikogu
ja selle komisjonide tööd. Kusjuures, tegeletakse täiesti
reaalsete teemadega ning tulemused esitatakse ka Viimsi
vallavalitsuse ja volikogu esindajatele. Noorte arvamus
loeb ning sellises vormis töötamist juhib ja juhendab Viimsi noortevolikogu Eesti Noorteühenduste Liidu toel.
Töötubasid ja koolitusi toimub rohkemgi, näiteks mindfulness ehk eneseteadlikkus, enesekaitse, reaalteaduste reaalsus (viib läbi supersuurepärane Marcus Ehasoo), tõukside
koolitused (kahes vanusegrupis), BMX koolitus. Lisaks ka
tõukside ja BMX võistlused. Esimesed töötoad toimuvad
juba 7. ja 8. juunil, milleks on eneseväljenduse koolitus
(NB! 08.06 toimub töötuba inglise keeles).
Loodame, et näete ühes või teises töötoas väärtuslikku
võimalust ning seetõttu jagate infot oma sõprade ja tuttavatega, et kõik võimalikud huvilised oleksid teavitatud!
Kogu info on leitav Viimsi noortekeskuse kodulehelt www.
huvikeskus.ee/noortekeskused. Jälgi ka Viimsi noortekeskuse lehte ja Suve(t)ÖÖ(t)uba sündmusi Facebookis.
Projekti toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ja Viimsi
vallavalitsus.

Annika Orgus

Viimsi noortekeskus

Adhele Tuulas
Viimsi noortevolikogu

Innukad ideed on kolmandat
korda jagatud
8. mail toimus Viimsi
Koolis järjekordne VIID
ehk Viimsi noorte ja
noortemeelsete innukate
ideede jagamine.

Noortevolikogu meeskonna
korraldatud iga-aastane üritus
VIID lähenes sel aastal teemadele natuke teise külje alt, lootes seeläbi luua vaheldust ning
avada uksed uutele ideedele. Nimelt lisaks KOV valimiste, ettevõtluse ja noorte osaluse teemadele oli osalejatel ka võimalus avaldada arvamust nii utoopilises lauas pealkirjaga “Tesla
Gigafactory Viimsisse” kui ka
varia lauas.
“Tesla Gigafactory Viimsisse” andis osalejatele sobiva
platvormi unistada, missugusena näeksid nemad ideaalset
Viimsit. Suurt tööstust meie koduvalda ei soovita ning pigem
jäi kõlama arvamus, et on oluline hoida loodust ja Viimsi iseloomu. Tööstuse asemel nägid
osalejad Viimsis pigem tarkade töökohtade loomist ja praeguste võimaluste laiendamist.
Soovitakse rohkem võimalusi
kultuurilisteks tegevusteks ning

Innukate ideede otsijad laua ääres. Foto Viimsi noortevolikogu

sportimiseks, nt rajades välispordiplatse.
Varia oli teisest küljest vabalava. “Tahtsime eksperimenteerida, missuguste teemade
juurde hakkaksid osalejad naturaalselt kalduma. Üks asi on
see, kui seame kõik teemad
ette, aga on teine asi, kui anname reaalse võimaluse jagada
ükskõik mida, mis Viimsi inimestel südames on,” kommen-

teeris korraldusmeeskonna üks
liikmetest. Muuhulgas toodi
esile bussiaegade pikad vahed,
infoliikumise probleemid ning
mitmekülgsed koolisüsteemi
küsimused. Kuigi konkreetsetele lahendustele antud teemalauas seekord ei rõhutud, sai
noortevolikogu vähemalt tõestust, mis suunas noorte mõtted
varia teema puhul liiguvad.
Noortevolikogu sõnastab

protokollides konkreetsed ettepanekud, millega tulevikus edasi tegeleda. Kuigi üritusel oleks
soovitud näha rohkem noori,
näeb korraldusmeeskond valminud protokollides palju väärtust ning ideid, millest võiks
saada juba järgmisel aastal reaalsus.

Adhele Tuulas
Viimsi noortevolikogu

Vimpsik kutsub suvelugemisele!
5. juunist 18. augustini
toimub Viimsi, Randvere
ja Prangli raamatukogudes
1.–9. klasside õpilastele
traditsiooniline VI suvine
võistulugemine.
Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 1.–3. klass, 4.–6. klass
ja 7.–9. klass. Osa võivad võtta
ka tublid koolieelikud, kes oskavad lugeda.
Võistlusest osavõtmiseks tu-

leb registreeruda Viimsi, Randvere või Prangli raamatukogus.
Iga osavõtja saab lugemispassi.
Raamatukogu on igale vanuserühmale välja valinud 20 erinevat raamatut. Raamatute nimekirju saab vaadata raamatukogu kodulehel www. viimsiraamatukogu.ee ja raamatukogudes kohapeal. Raamatuid ei pea
laenutama Viimsi raamatukogust, võib lugeda nii kodustes
raamatukogudes olevaid kui ka

teistest raamatukogudest laenutatud raamatuid.
Kui raamat on läbi loetud,
tuleb raamatu kohta vastata kahele küsimusele. Küsimuste lehe saab raamatukogude laenutusletist. Peale raamatu läbilugemist ja küsimustele vastamist saab osavõtja lugemispassi templi.
Kõik, kes loevad läbi antud
valikust vähemalt 5 raamatut,
saavad kutse pidulikule lõpu-

üritusele 22. augustil, kus teeme
võistlusest kokkuvõtted, jagame välja diplomid, loosime 15–
20 raamatut läbi lugenud osavõtjate vahel välja auhinnad,
vaatame üllatuskülalise esinemist ja sööme torti.
Ootame kõiki raamatusõpru võistlema ja leidma suviste
tegemiste kõrval aega ka raamatute lugemiseks!

Viimsi, Randvere ja
Prangli raamatukogu
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Viimsi Kooli pidulik
vastuvõtt Viimsi mõisas

Kitarriõpilased
külastasid Moostet
Viimsi kitarriõpe kuulub Mooste Rahvamuusikakooli koosseisu ning pakub võimalust õppida
õpetaja Maaris Veermäe käe all kitarrimängu
lihtsalt iseenda rõõmuks. Eksameid läbides on
võimalus lõpetada muusikakool lõputunnistusega.

Palju õnne kõikidele tunnustuse saanutele! Foto Viimsi Kool

Neljapäeval, 25. mail
toimus Viimsi mõisas
Viimsi Kooli direktori pidulik vastuvõtt aasta tegija
2017 laureaatidele, aasta
juhendajatele, aasta tegu
ja aasta sõber 2017 aunimetuse saajatele.
Heade sõnadega pidasid silmapaistvaid õpilasi meeles Viimsi
vallavanem Rein Loik ja koolijuht Karmen Paul. Meeleolukaid muusikalisi vahepalasid

esitasid Viimsi Muusikakooli
saksofonimängijad. Viimsi Kool
tänab kõiki tublisid õpilasi,
nende peresid, juhendajaid ja
koostööpartnereid eduka 2016/
2017 õppeaasta eest!
Aasta tegija 2017 laureaadid: Aleksei Beljajev, Oskar Põllu, Aaron Siimon, Tristan Aik
Sild, Nicky Zoe Lautre, Lotte
Puusepp, Eva-Riin Järve, Laura Sofie Tohver, Emili Kelle,
Jürgen Maasing, Kevin Sults,
Anna-Maria Viilik, Susanna

Saadre, Kristiina Kivimäe, Viktoria Jefimova, Adel Müürsepp,
Merilin Radvilavičius, Evo Annus, Jorgen Tiigisoon, Anette
Hallik, Hugo Rebane, Jakob
Haud, Emily Bruus, Heleriin
Lass, Peeter Aleksander Paju,
Kertu Saul, Marelle-Merita Seren, Andriin Tori, Janar Velleste, Aidi Hamburg, Naatan
Hollman, Sten Raud, Ott Salla,
Sten-Jan Sarv, Pamela Abreldaal, Hans-Joosep Hanson, Gertu Herzmann. Laura Liisa Ka-

tariina Jürgenson, Wiljar Lobjakas, Markus Maasing, Karmen Paul.
Aasta juhendaja 2017: Marika Liivandi, Külli Täht, Kersti Ojassalu.
Aasta tegu 2017: õpilasesinduse sündmuste korraldamine
2016/2017 õppeaastal.
Aasta sõber 2017: Siiri Liiv
(Tallinna Botaanikaaed), Ott Lagemaa (Päästeamet).

Viimsi Kool

“ICT in USE” kohtumine Viimsi Koolis
Aprillis toimus Viimsi
Koolis rahvusvahelise
projekti “ICT in USE”
neljas kohtumine teemal
äpid õppetöös, millest
võttis lisaks meie õpilastele ja õpetajatele osa
30 õpilast ja 10 õpetajat
Soomest, Portugalist ja
Türgist.
Tegemist on III
kooliastmele
mõeldud kaheaastase koostööprojektiga, mille raames korraldatakse õpilaste kohtumisi ja õpetajate koolitusi, laiemaks eesmärgiks on
arendada õpetajate ja õpilaste
digipädevust. Projekti jooksul
valmib kasulike linkide ja äppide andmebaas erinevateks ainetundideks.
Kohtumise eeltööna olid iga
riigi õpilased otsinud äppe, mida nad soovisid eakaaslastele
teistes riikides tutvustada, valmistanud ette äpi tutvustuse ning
ka õppeülesande. Äppide tutvustamine toimus paralleelselt kahes klassiruumis ning mõlemas ruumis valisid osalejad ka
kõige parema tutvustuse. Võidu väärilisteks hääletati Portugali õpilaste Mysimpleshow
ja Türgi õpilaste Mindmeister
äppide tutvustused. Eesti õpi-

Äppide valmistamise töötuba Viimsi Koolis. Foto Vilve Roosioks

lased tutvustasid külalistele VeeMee- ja Thinglink-nimelisi äppe.
Projektikohtumise avaüritus
toimus Viimsi Kuulsaalis, kus
õpilastel oli võimalus bowlingut mängides üksteisega tutvuda. Järgneval päeval tutvustasid meie kooli 7. klasside valikaine õpilased külalistele kooli
ning samuti oli külalistel võimalus osaleda meie kooli tundides.
Projekti raames proovisid
õpilased ka ise äppe luua, külastasime TTÜ Informaatikamaja, kus õpetati lihtsamate äppide loomist, kasutades PhoneGap keskkonda, hiljem tutvuti
Mektoryga. Järgmisel päeval
lõid õpilased rahvusvahelistes
rühmades äppe LearningApps-

nimelises keskkonnas. Selle tulemusel valmisid erinevad lahendused türgi, portugali, soome ja eesti keele sõnade õppimiseks. Päeva lõpus valiti välja võitja äpp, kuhu kuulusid
David Portugalist, Sandra Soomest ning Christopher ja Dione Frances Eestist (vaata QR
koodi).
Koos orienteeruti projekti
raames koostatud äpi Loquiz
abil, kus erinevaid punkte otsides tutvuti Viimsi valla ja siinse ajalooga.
Meelelahutust pakkus Türgi kultuuri õhtu, kus oli võimalus maitsta traditsioonilisi toite, kuulata nende muusikat.
Soome, Portugali ja Türgi
õpilased majutusid Viimsi õpi-

laste kodudes – siinkohal ka
suur tänu peredele, kes sel nädalal külalistele peavarju pakkusid!
Projekti lõpus tehti nädalast kokkuvõtteid. Tagasisidest
selgus, et majutamise ja võõras peres elamise kogemus oli
71% õpilaste meelest suurepärane ja 25% arvates hea. Kõige
enam tõsteti esile uute sõprade
saamist ja peredes veedetud aega. Mitmete osalejate meelest
olid vahvad Türgi kultuuri õhtu, orienteerumine vabas õhus,
inglise keele harjutamine ja ka
Mektory külastus.
Projekti rahastati Erasmus+
programmi kaudu.

Riita Järve
Viimis Kooli eesti keele õpetaja
“ICT in USE” projekti
meeskonnaliige

QR koodi avades saad tutvuda õpilaste valmistatud
keeleäpiga.

Rahvamuusikaks peame oma koolis muusikat, mida armastame ning mis meil silmad särama paneb – olgu tegemist mis tahes žanri või stiiliga. Otsime muusikas rõõmu
ja suhtlemisvõimalust ning oma teise tegutsemisaasta lõpul võtsime ette külaskäigu Moostesse ning esinesime seal
rahvamuusikakooli suurel kevadkontserdil.
Vana-Võromaa põhjaserva Mooste mõisa sõitsime 13.
mail koos peredega, et veeta üheskoos üks mõnus kevadpäev. Astusime kontserdil üles koos kohalike õpilastega.
Kätte jagati ka tasemeeksamite tunnistused, mille said sel
õppeaastal 8 püüdlikku õpilast. Oli väga uhke esineda ja
võtta vastu tunnistused väärikas Mooste mõisa häärberis.
Kitarriõpilased jagasid peale reisi oma muljeid. MaiaLiisale meeldis eriti Mooste kandi loodus, samas lisas
ta, et väga tore oli kuulda lõõtspillimängu. “Kuulsin ka
väikekandlemängu, seda sooviksin isegi kunagi õppima
hakata.” Sofia lisab: “Mulle meeldis suure grupiga esineda. Koos mängides ei olnud hirm esinemise ees nii suur.”
Ka Hanna-Loorele meeldis enim koosmäng kohalikega.
“Mulle meeldis, et saime nendega reinlendrit mängida.
See lugu kõlas kõige paremini,” lisas ta. Alekseile pakkus
rõõmu, et kuulajaid oli väga palju kohale tulnud ning koos
mängides ei ole ka kuulda, kui midagi sassi läheb.

Õppeaastad

Meie esimesed kaks kitarrimängu õppeaastat Viimsis on
möödunud lisaks iganädalasele pilliõppele ühiseid kontserte ja klassiõhtuid tehes. Raskeimaks ülesandeks on osutunud pilliõppele ruumide leidmine. Oleme pidanud ühe
korra kolima ning ees ootab teinegi kolimine sel suvel.
Loodame, et Viimsi äritares leitud tuba aitab meil jääda
paikseks pikemalt ning tekitab meie-tunnet enamgi kui siiani. Oma pesa võimaldab meil pakkuda õppijatele paindlikumat graafikut tunniplaani osas ning leida kõigile sobiv
aeg pillimängu õppimiseks.
Võtame huvilisi vastu õppima katseteta, andes igaühele võimaluse. Meie kitarriõppega on oodatud liituma kõik,
ka täiskasvanud. Proovime tulla vastu igale sooviavaldusele ning leida igaühe jaoks just talle sobivaima õppimiskiiruse. Senini on valitud kahe õppimisvõimaluse vahel,
milleks on individuaal- ja paaristunnid. Kaks sõpra koos
kitarri õppimas – mis saab olla põnevam. Sel suvel, augustikuus ootame huvilisi kitarriõppega tutvuma, proovitunde
võtma ning niisama uudistama. Teavet kõige kohta jagame
Facebookis “Viimsi kitarriõpe” ning kodulehel kitarr.rahvamuusika.ee.

Maaris Veermäe
Krista Sildoja

Koolivormide tellimine

Viimsi Kool
Koolivormi tellimusi saab teha kuni 14. juunini kooli kodulehe kaudu või koolis (E–R) kell 8.30–17 I korrusel ruumis B111.
Täpsem info toodete kättesaamise kohta kooli kodulehelt
augusti II pooles. Õppeaasta jooksul saab lisatellimusi esitada
veel septembris. Üksikud esemed saadaval koheselt õppeaasta jooksul, mis on üle jäänud tellimustest.
Info: Margit Võsu (margit@viimsi.edu.ee, tel 602 8943).
n Püünsi Kool, Randvere Kool
Koolivormi tellimusi saab teha kuni 26. juunini (saab kätte
koolist alates 23. augustist) ning sügisel 27. augustist 20. septembrini (kättesaamine 7. novembrist).
Koolivormi proovimine Norrisoni poes Tallinnas WW Passaažis (Aia 3/Vana-Viru 10; E–L kell 10–20, P kell 10–17) ja Tartus Kvartali keskuses (Riia mnt 2; E–L kell 10–21, P kell 10–19).
Lisainfo ja tellimine: koolivorm.norrison.ee/496-puunsi-kool
ja koolivorm.norrison.ee/690-randvere-kool.
n Haabneeme Kool
Koolivormi tellimusi saab teha kuni 26. juunini (kätte saab
koolist, alates 21. augustist) ning sügisel 27. augustist 20. septembrini (kättesaamine 14. novembrist).
Koolivormi proovimine Norrisoni poes Tallinnas WW Passaažis ja Tartus Kvartali keskuses.
Lisainfo ja tellimine: koolivorm.norrison.ee/675-haabneeme-kool.
n

Viimsi Teataja
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Maido Saare tantsud
poevad hinge
Tuntud ja armastatud tantsuõpetajal Maido
Saarel täitus maikuus 60 eluaastat.

Maido Saar tantsurahva keskel. Foto Gerli Raadik

28. mail toimus Eesti vabaõhumuuseumis tantsuline kontsertrännak “Aarete saar”. Vabaõhumuuseumisse tulid kokku mitmed rahvatantsurühmad üle Eesti kokku pea kahesaja tantsijaga, kes esitasid Maido tantse elava muusika
saatel. Kontserdil osalesid ka Viimsi kooliteatri näitlejad
ning mängisid Tuulelõõtsutajad, Kait Tamra ja Aldo Moro
ning Viimsi noored muusikud.
21. mail toimus Põlva kultuuri- ja huvikeskuses tantsulavastus “Koos kasvades”. Laval olid Maido praegused
ja endised tantsijad Põlvamaa noorterühmast Kagu Kabujalakõsõ ja Kabuvilistlased. Kontsertetenduse lavastas
Maido õpilane, koreograaf ja tantsujuht Andre Laine. Peo
repertuaaris olid loomulikult ka Maido enda tantsud, millest osad said veidi uue võtme.
Maido Saar on Eesti tunnustatud tantsujuht ja koreograaf. Ta on sündinud 23. mail 1957 Pärnus. Maido on loonud arvukalt kauneid tantse ning ta on oma särava isiksusega kütkestanud ja nakatanud paljusid lapsi ja noori rahvatantsu tantsima. Maido on tantsuansambli Lee looja ja
kunstiline juht. Samuti on tema eestvedamisel loodud Põlvamaa noorterühm Kagu Kabujalakõsõ, mille juhendaja
on ta siiamaani. Aastal 2007 oli Maido X noorte tantsupeo
“Lävel” pealavastaja ning aastal 2014 XIX üldtantsupeo
“Puudutus” kunstiline juht. Oma panuse eest eesti rahvatantsu on ta pälvinud 1998. aastal Ullo Toomi nimelise stipendiumi ja aastal 2015 Valgetähe III klassi teenetemärgi.
Maido Saare tantsudest on välja antud raamatud “Maido
Saare tantsud I” ja “Maido Saare tantsud II”. Igapäevaselt
töötab Maido Viimsi Koolis õpetajana.
Maido on oma südamlike tantsude ja muheda olemisega pugenud hinge väga paljudele tantsijatele ja üle kolmekümne aasta rikastanud oma loominguga eesti rahvatantsu
ning õpetanud suuri ja väikeseid tantsuhuvilisi.
Südamlikud õnnesoovid Maidole kõigi viimsilaste poolt!

Viimsi vallavalitsus

Raamat “Mia ja Anett köögis”
sündis koolitööst
Anett Tendal ja Mia Maria Grepp on kaks Viimsi Kooli 8.
klassi tüdrukut, kes on lahutamatud sõbrad lasteaiast alates. Neil valmis raamat “Mia ja Anett köögis”, mille andis
välja Ajakirjade Kirjastus.
Nad käivad koos trennis ja sõpradel külas, kuid kõige enam
armastavad kokata. 8. klassi loovtöö jaoks teema leidmine ei
olnud probleem ning 2015. aasta novembris alustasid nad toidublogi “Kolmteistruudus” pidamisega.
Särasilmsed toidublogijad teavad, kuidas käepärastest ainetest alati midagi maitsvat valmistada. On rõõm näha, kuidas ühest tavapärasest koolitööst kasvas välja raamat, mis
peegeldab tüdrukute armastust toiduvalmistamise vastu. Kõiki retsepte on testitud sõprade peal ning porgandikotletiga
burger on kodundustundide suur hitt.
Oma raamatut “Mia ja Anett köögis” tutvustasid tüdrukud
29. mail Viimsi Kooli raamatukogus. Raamatusse valiti lemmikretseptid, mis on lihtsad ja väga maitsvad. See on tubli
eeskuju kõigile noortele ja nii see kokanduspisik levib. Selle
raamatuga köögis hätta ei jää!

Aime Miil
Kairy Nahkur

Šõutantsuansambel Neeme Nogia. Fotod Peep Kirbits

Rannarahva piknikupäev
27. mail toimus Lubja
tuletorni juures juba
kolmandat aastat Viimsi
Rannarahvapiknik.

Pidu on ellu kutsutud mõttega,
et kord aastas on Viimsi erinevatel huvikollektiividel võimalus ühiselt kokku tulla ning näidata oma oskusi ja kaunist loomingut, samas ka kutsudes inimesi aktiivselt ühinema isetegevusgruppidega.
Seekord oli tänu Leader
programmi koostööprojektile
“Muinasasumite Iru ja Lubja pärimusfestivalid” kaaskorraldajaks ja toetajaks ka MTÜ Iru
Ämma Klubi. Klubi üllatas publikut ka oma ürituste pikaajalise toetustrupiga, kelleks olid
külalisesinejatena kaasatud Jõelähtme kultuurikeskuse ansambel Pihlakobarad, akordionistid ja šõutantsuansambel Neeme Nogia.
Sel aastal panid korraldajad rõhku ka väiksemate kontserdikülastajate meelelahutusvõimalustele – kohal oli Põnnipesa tegelusala Kristiina Sillaste juhendamisel, Jõelähtme
Motospordi Klubi laste rongiga ning eelkooliealiste laste mängumaa ponisõidu, karusselli ja
batuudiga. Lõbu ja tegevust jagus peo algusest viimaste esinemisteni. Avatud olid ka erinevad kohvikud, kus pakuti värsket käsitööleiba, pannkooke ja
tervislikke snäkke.
Korraldajad tänavad kõiki
esinejaid, külastajaid ja peo toetajaid: esinejate toidulaua katsid Lavendli pood, terviseedenduskeskus Harmoonikum ja Saaremaa DeliFood ning telgiabi
tuli Viimsi Jalgpallikoolilt.
Rannarahvapikniku korraldasid Annika Vaikla ja Raimo
Tann koostöös Viimsi huvikeskusega. Pidu on sündinud Pär-

Põnnipesa pisikesed tantsijad koos juhendajatega.

Seeniortantsurühm Pihlakobar Jõelähme vallast.

Pere pisematel oli võimalus
mängida mängunurgas.

namäe küla ja Lubja küla ühisettevõtmistest ning on järg
ühise jaanipeo traditsioonile ja
hea algatus viimsilaste koostöö tugevdamiseks. Möödunud
aastal laienes sõpruskond Iru
küla rahva kaasamisega. Korraldajad usuvad, et koostöö ja
kaasamine on võtmesõnad tu-

ke juba samme seadma ja viise
harjutama! Täpse info saadame septembris. Seniks naudime suve ja kohtume juba 22.
juunil Lubja tuletorni juures,
et saada osa Pärnamäe küla ja
Lubja küla ühisest jaanipeost!
Uute kohtumisteni!

geva kogukonna loomisel ja
arengul ning külaseltside jätkusuutlikul tegutsemisel. Järgmisel aastal toimub Viimsi rannarahvapiknik juuni alguses Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames. Käesolevaga teemegi üleskutse kõikidele Viimsi huviklubidele ja -ringidele – haka-

Annika Vaikla
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Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi

Kultuurisuvi pakub palju põnevat
Suvi toob rohkelt kultuurija spordiüritusi ning neid
saab nautida nii koduvallas kui ka lähinaabrite
juures. Viimsi Teataja
ja Pirita leht avaldavad
traditsiooniliselt (alates
2011. aastast) ühise kultuurikalendri, et saaksite
suveplaanid aegsasti
paika panna.
Pirita üks olulisemaid kultuurisündmusi on augustis toimuv
Birgitta festival, mis ühendab
keskaegse kloostri hämara võlu tänapäeva muusikateatri viimase sõnaga. Tänavu leiab festival aset 4.–13. augustini.
Viimsi saab kõrvale panna
Nargenfestivali Naissaarel, kus
juulis toimuvad “Aadama õunad” etendused Omari küünis.
Prangli saare sadamakuuris toimub suveteater – seekord Jaan
Tätte “Latern”. Prangli saar tähistab tänavu 620 aasta möö-

Kohvikutepäev. Fotod Annika Haas ja Vahur Lepvalts

Tallinna teletorn kutsub.

Rannarahva festival – tööd tehakse ka.

dumist esmamainimisest 8. juulil toimuvad sadamas kalurite
päeva üritused ja pidu Prangli
rahvamajas, kus esineb Singer
Vinger.
25. juulil õnnistatakse sisse
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku uus orel.
Viimsi poolsaarel on suvesündmuste keskmeks Rannarah-

ti üle 60 kohviku ning tegevus
toimus ka sadamates. Muuseumis tuleb hulk vahvaid kontserte – sh 13. juunil Terminaatori suvetuur, 5. juulil Stig Rästa autoriõhtu, 16. juulil Koit
Toome ja Laura akustiline kontsert ning 10. augustil esinevad
Lenna ja Estonian Voices.
Pirita kloostripäev ja suve-

laat leiab aset 16. juulil. Tallinna teletorn ja botaanikaaed
ootavad samuti suvi läbi külastajaid. Teletorni hoovis toimuvad kontserdid.
20. augustil toimub Viimsi
mõisa pargis rahvalik piknikupäev ja kammerkontsert, kus
esineb Diana Liiv.
Merivälja kodukohvikute

va muuseum ja vabaõhumuuseum. Suve oodatuim sündmus
Viimsis on juba traditsiooniks
kujunev Rannarahva festival
29.–30. juulil, mille osaks on
ka kohvikutepäev. Siis sünnivad igal pool vahvad kodukohvikud, kuhu sisse astuda, headparemat maitsta ning mõnusalt
aega veeta. Eelmisel aastal ava-

päev jääb aga suve lõppu – see
toimub 27. augustil.
See on vaid murdosa kõigest pakutavast. Loodame, et
kalender aitab teil suvesündmustest hea ülevaate saada ning aegsasti plaane teha.
Ilusat ja elamusterikast suve!

Viimsi Teataja

Tallinna merepäevad toovad endaga suurejoonelise laevastiku
Tallinna merepäevadele
saabub suurejooneline
The Tall Ships Race regati
laevastik, kuhu kuulub
üle 50 purjelaeva. 2017.
aasta õpperegati purjelaevad külastavad Tallinna sadamaid esmakordselt ning peatuvad
pealinnas 17. ja 18. juulil.
Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härmi sõnul külvavad
The Tall Ships Races purjelaevad tänavu pealinna palju põnevust. “Nii palju purjelaevu külastas viimati Tallinna 25 aastat tagasi,” lausub ta. “Tänu purjelaevastiku saabumisele on Tallinna merepäevadel võimalik kogeda sarnast atmosfääri, mis valitseb igapäevaselt Amsterda-

The Tall Ships Races toob Tallinna ka 1919. aastal ehitatud Hollandi
purjelaev Morgenster.

mis või Kielis, kus purjelaevad
on vallutanud kõik sadamad.
Suurejooneline vaatemäng saab
kindlasti olema laevastiku lahkumise mereparaad 18. juulil,”
lisab Härm.
Eesti Noorte Purjeõppeseltsi juhatuse liikme Madis Rallmanni sõnul on regati külastus
Tallinna jaoks märkimisväärseks sündmuseks. “Regati purjelaevastiku külastus on Tallinna merepäevade ajaloos enneolematu sündmus, sest Tallinna linna külastavad Euroopa
ja ilmselt ka kogu maailma suurimad avamereregattidel võistlevad purjelaevad,” sõnab Rallmann ja lisab, et Tallinnasse on
oodata vähemalt 50 purjelaeva
ja purjekat. “Tuleb purjekaid
paljudest riikidest, aluste suu-

rus on alates 12 meetrist kuni
117 meetrini. Mõned suuremad laevad on kinnitanud, et
avavad laevateki kõikidele huvilistele,” lisab Rallmann.
The Tall Ships Races näol
on tegemist õpperegatiga, kus
purjelaevade meeskonnast pooled on 15–25-aastased meresõbrad, kellel ei pea olema eelnevat meresõidu kogemust. Professionaalsed meremehed on
selles laevastikus ühtlasi ka õpetajateks. The Tall Ships Races
2017 õpperegatt saab alguse
Halmstadist ja lõpeb Szczecinis. Õpperegati purjelaevastik
külastab Tallinna cruise in company raames, mis tähendab, et
laevastik ei sõida võidu, Tallinn on vahepeatuseks Klaipeda võidusõidu eel.

Tallinna merepäevad toimuvad tänavu esmakordselt neljal
päeval – 15.–18. juulini, hõlmates Vanasadama, Lennusadama,
Noblessneri sadama, Pirita jahisadama ja Kakumäe sadama.
Täpsem sadamate programm avalikustatakse peatselt veebilehel
www.tallinnamerepaevad.ee.
Tallinna merepäevade korraldajad on Tallinna linn, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Sadam, Lennusadam. Kaaskorraldajad STA Estonia, Kakumäe
sadam, Noblessneri jahisadam,
Pirita LOV, Pirita jahisadam.
Festivali toetavad Balbiini ja
Alfons Hakans.

Laura Kalam
Tallinna Merepäevad 2017

Külade jaanituled 2017
Lubja ja Pärnamäe külade jaanituli
n 22. juuni kell 18 Lubja mäel
n Tantsuks mängib ansambel
n Lastele batuudid ja mängud
n Olemas ka kohvik!
Kelvingi jaanituli
n 22. juuni kell 19
Leppneeme jaanituli
n 22. juuni kell 19 Leppneeme sadamas
n Tantsuks Kolme Linna Bänd
n Toitlustus, tegevused suurtele ja väikestele, paadisõit
Äigrumäe küla jaanituli
n 23. juuni kell 20 külaplatsil Äigrumäe ja Liivamäe teeristil
n Jaanitule süütamine 21.00
Prangli jaanituli
n 23. juuni kell 22 Ülesaare laululava
n Esineb ansambel Meremees
Tammneeme jaanituli
n 24. juuni kell 17 Tammneeme mereäärsel külaplatsil
n Tantsuks mängib ansambel Wesenbergh1
n Tants, trall, murumängud
n Õhtujuht Üllar Hallmägi
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Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi
JUUNI
Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

juuni – september

10–19

Teletorni panoraamkorrus
Teletorni tunnel

Näitus ”Kittel ja põll”
Näitus ”Banaane ei ole. Ajareis nõukogude argipäeva”

www.teletorn.ee

2. juuni

21

Black Rose Pubi

President / DJ Kaupo Mitt

www.spatallinn.ee

3. juuni

9.30

Viimsi, Maardu, Jõelähtme

VII Viimsi Rattaretk 2017

www.viimsivald.ee

3. juuni

10

Viimsi vabaõhumuuseum

Taluturg – kalapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

3. juuni

12

Leppneeme sadam

Heategevuslik külalaat

www.viimsivald.ee

3. juuni

12

Naissaare Püha Maarja kabel

Neitsi Maarja külaskäigu päeva jumalateenistus

www.stmikael.ee

3. juuni

12–17

Leppneeme vana sadamahoone

Leppneeme külalaat (kalamüük, külakohvik, pillimees)

www.facebook.com/
leppneeme/

3. juuni

14

Prangli rahvamaja

Euroopa kultuuripealinna segakoori kontsert “Ajapeegel”. Dirigendid Veronika
Porytsmuth ja Rihards Zarinš

www.huvikeskus.ee

3. juuni

21

Black Rose Pubi

Videodisko VJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

4. juuni

11–13

Väike Päike lasteaia hoov

Pärnamäe küla lastepäev

www.parnamaekula.ee

Viimsi raamatukogu

6. suvelugemine 1.–9. klasside õpilastele

www.viimsiraamatukogu.ee

5. juuni – 18. august
7. juuni

16
18

Viimsi noortekeskus

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Eneseväljendus
Külla tuleb Ott Kiivikas

www.huvikeskus.ee
noortekeskused

7. juuni

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ragnar&Co

www.spatallinn.ee

8. juuni

16

Viimsi noortekeskus

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Eneseväljendus (inglise keeles)

www.huvikeskus.ee

9. juuni

12

RMK Aegviidu-Mägede rada

EV 100 pühendatud matk “Kas hundil on pojad või kutsikad?”

www.huvikeskus.ee

9. juuni

14-18

Viimsi Kunstikool

Tuuleskulptuuride ja lahtiste uste päev Viimsi Kunstikoolis

www.viimsiart.edu.ee

9. juuni

21

Black Rose Pubi

Juss Haasma acoustic live / VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

10. juuni

12

Pirita Vaba Aja keskus

Swingtantsuvõistlused LINDY HOPI LAPSED

www.swingtants.ee

10. juuni

14
22

Prangli saar, sadamakuur

Noorteteatri KOKK etendus ”Elu on ilus”
Stiilipidu sadamas. Esineb ansambel Laine

www.pranglireisid.ee

10. juuni

21

Black Rose Pubi

VJ Lenny LaVida

www.spatallinn.ee

11. juuni

12 ja 14

Karulaugu terviserada

Kepikõnnikoolitus

www.viimsisport.com

11.–12. juuni

19

Black Box Studio

Theatrumi etendus “Joobnud”

www.theatrum.ee

12. juuni

16.30

Pirita LOV saal

Avalik loeng “Mida peaks igaüks teadma kunstist nimega läbirääkimised aastal 2017?”

www.tallinn.ee

12.–16. juuni

10–17

Randvere noortekeskus

Randvere linnalaager

www.huvikeskus.ee
noortekeskused

12.–16. juuni

10–16

Viimsi huvikeskus

Hea Tuju Stuudio lastelaager “Mängult on päriselt ja päriselt on mängult”

www.heatujustuudio.ee

13. juuni

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Terminaator 30 suvetuur / Traffic

www.rannarahvamuuseum.ee

14. juuni

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ivar Hansen

www.spatallinn.ee

14. juuni

21

Teletorni panoraamkorrus

Tallinna Kitarrifestival: Tõun ja Nõgisto

www.teletorn.ee

15. juuni

13

Viimsi skatepark

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Tõuksikoolitus, kuni 13-aastastele noortele

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

15. juuni

18

Väike Päike lasteaed

Orienteerumispäev

www.viimsisport.com

16. juuni

13

Viimsi skatepark

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Tõuksikoolitus, noortele 14+

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

16. juuni

18

Naissaare Püha Maarja kabel

Õhtupalvus

www.stmikael.ee

16. juuni

21

Black Rose Pubi

Artjom Savitski / DJ Aivar Havi

www.spatallinn.ee

17. juuni

12

Tallinna Botaanikaaed

Ekskursioon “Sõnajalad” eesti ja vene keeles

www.botaanikaaed.ee

17. juuni

13

Viimsi skatepark

Suve(t)ÖÖ(t)uba: BMX koolitus

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

17. juuni

21

Black Rose Pubi

VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

17. juuni

16

Randvere Kool

Rahvusvaheline Seeniortantsupidu “Tantsuvikerkaar üle maa ja mere”

www.viimsivald.ee

20.–21. juuni

12–16

Teletorni õu

Rahvusvaheline seinamaalingute festival Mextonia Perepäev (EV 100 sündmus)

www.teletorn.ee

21. juuni

19

Tallinna Botaanikaaed

Lõhnade öö

www.botaanikaaed.ee

21. juuni

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ragnar&Co

www.spatallinn.ee

21. juuni

21

Jussi Õlletuba

Jussi jaanituli. Esineb Eesti Gun

www.jussikas.ee

22. juuni

19

Leppneeme sadam

Leppneeme jaanituli

www.viimsivald.ee

22. juuni

19

Kelvingi külaplatsil

Kelvingi jaanituli

www.viimsivald.ee

22. juuni

18

Lubja mäel

Lubja ja Pärnamäe külade jaanituli

www.viimsivald.ee

23. juuni

18

Viimsi vabaõhumuuseum

Jaanipäev. Esinevad: Ariadne, Untsakad ja 2 Quick Start

www.rannarahvamuuseum.ee

23. juuni

20

Äigrumäe küla, Paju haljak

Äigrumäe küla jaanituli

www.viimsivald.ee

23. juuni

22

Prangli saar

Jaanipäev Ülesaare laululaval. Esineb ansambel Meremees. Tasuta!

www.huvikeskus.ee

23. juuni

21

Black Rose Pubi

VJ Lenny LaVida

www.spatallinn.ee

24. juuni

17

Tammneeme mereäärsel külaplatsil

Tammneeme jaanituli

www.viimsivald.ee

24. juuni

21

Black Rose Pubi

VJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

27. juuni

19

Tallinna Botaanikaaed

Lõhnade öö

www.botaanikaaed.ee

28. juuni

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Mati Karm

www.spatallinn.ee

30. juuni

21

Black Rose Pubi

Ivetta Trio / VJ Marko Pille

www.spatallinn.ee

1. juuli

22

Prangli saar

Tantsupidu sadamas. Esineb Üllar Jörberg

www.pranglireisid.ee

1. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

2. juuli

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

Rannarahva muuseum

Fotonäitus “Osmussaar – kivine maakild Soome lahe suudmes”

www.rannarahvamuuseum.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Stig Rästa autoriõhtu – 15 aastat rännakut

www.rannarahvamuuseum.ee

JUULI

4. juuli – 30. september
5. juuli

20

5. juuli

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Petri-Metri

www.spatallinn.ee

6., 7., 8., 9., 12., 13.,
14., 15., 16., 19., 20.,
21., 22., 23. juuli

19.30

Naissaare, Omari küün

Nargenfestival 2017. Lavastus “Aadama õunad”

www.nargenfestival.ee

7. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

8. juuli

10–18
22

Prangli saar

620 aaastat Prangli saare esmamainimisest. Kaluritepäeva üritused sadamas.
Pidu Prangli rahvamajas. Esineb ansambel Singer Vinger

www.pranglireisid.ee
www.huvikeskus.ee

8. juuli

21

Black Rose Pubi

DJ Ingemar Eller

www.spatallinn.ee

9. juuli

12

Mähe Vaba Aja Keskus

Mähe Vaba Aja Keskuse perepäev

www.facebook.com/
mahevabaaja.keskus

9. juuli

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

11.–13. juuli

12–18

Teletorni õu

Teletorni sünnipäev. Base Boogie 2017

www.teletorn.ee

12. juuli

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ragnar&Co

www.spatallinn.ee

Pirita jõe vasakkallas, Pirita TOP

Tallinna Merepäevade eelpidu. Esineb ansambel Regatt

www.facebook.com/
piritalinnaosa

14. juuli
14. juuli

21

Black Rose Pubi

Payback / Kaupo Mitt

www.spatallinn.ee

15. juuli

12

Pirita Vaba Aja Keskus

56. Pirita Kloostriturniir

www.piritavak.ee

15. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

16. juuli

11–16

Pirita klooster

Pirita kloostripäev ja käsitöölaat 2017

www.tallinn.ee

16. juuli

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

16. juuli

16.30

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater “Latern”. Autor Jaan Tätte

www.pranglireisid.ee

16. juuli

18

Rannarahva muuseumi õu

Koit Toome ja Laura akustiline kontsert

www.rannarahvamuuseum.ee

18. juuli

16.30

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik   

Kontsert: Hingemuusika. Pille Lill, Oliver Kuusik, Tatjana Lepnurm   

www.plmf.ee

19. juuli

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Mati Karm

www.spatallinn.ee

19. juuli

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Kukerpillid ja Juss Haasma – 45 aastat hiljem

www.rannarahvamuuseum.ee

21. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Lenny LaVida

www.spatallinn.ee

Tallinna Botaanikaaed

Roosipäevad

www.botaanikaaed.ee

22.–23. juuli
22. juuli

22

Prangli saar

Tantsupidu Prangli rahvamajas. Esineb ansambel PS Troika

www.huvikeskus.ee

22. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

23. juuli

12

Naissaare püha Maarja kabel ja kalmistu

Jumalateenistus ja surnuaiapüha

www.stmikael.ee

23. juuli

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

24. juuli

20

Rannarahva muuseum

Vana Baskini teater “On alles perekond”

www.rannarahvamuuseum.ee

25. juuli

17

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku oreli õnnistamine

www.viimsijaakobikirik.ee

26. juuli

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ragnar&Co

www.spatallinn.ee

28. juuli

22

Prangli saar, sadamakuur

Stiilipidu sadamas. Esineb Shanon

www.pranglireisid.ee

28. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Marko Pille

www.spatallinn.ee

29. juuli

21

Black Rose Pubi

VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

29. juuli

12

Viimsi

Viimsi kohvikutepäev

www.rannarahvamuuseum.ee

Kelvingi külaplats

Kohvikud ja Kinobuss

www.viimsivald.ee

Prangli saar
Prangli saar, sadamakuur
Prangli rahvamaja

Kohvikutepäev
Suveteater ”Latern”. Autor Jaan Tätte
Suvine disko Prangli rahvamajas

www.pranflireisid.ee
www.huvikeskus.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Rannarahva festival

www.rannarahvamuuseum.ee

Prangli saar, sadamakuur

Suveteater “Latern”. Autor Jaan Tätte

www.pranglireisid.ee

Viimsi huvikeskus

Inglise keele suvelaager

www.bumble.ee

29. juuli
29. juuli

10–17
14
22

29.–30. juuli
30. juuli

16.30

31. juuli – 4. august
AUGUST
4. august

13

Viimsi skatepark

Tõukside võistlus

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

4. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – J. HAYDN lavastatud oratoorium “Aastaajad“

www.filharmoonia.ee/birgitta

4. august

21

Black Rose Pubi

VJ Lenny LaVida

www.spatallinn.ee

5. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – J. HAYDN lavastatud oratoorium “Aastaajad“

www.filharmoonia.ee/birgitta

5. august

22

Prangli saar, Prangli rahvamaja

Alen Veziko ja Bänd

www.huvikeskus.ee

5. august

21

Black Rose Pubi

VJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

6. august

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

7.–11. august

10–17

Rannarahva muuseum

Linnalaager “Noor rannarahvas”

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

7.–11. august

10–16

Viimsi huvikeskus

Elulahe Kunsti- ja loovuslaager

www.isemoodi.ee

8. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – G. VERDI ooper “Traviata“

www.filharmoonia.ee/birgitta

8. august

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Suvetuur “Laula mu laulu”

www.rannarahvamuuseum.ee

9. august

20

10.august

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ivar Hansen

www.spatallinn.ee

Viimsi

Noortepäev

www.huvikeskus.ee

10. august

20

Viimsi vabaõhumuuseum

Lenna ja Estonian Voices “Ootab armastus”

www.rannarahvamuuseum.ee

11. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – G. PUCCINI ooper “Tosca“

www.filharmoonia.ee/birgitta

11. august

21

Black Rose Pubi

Artjom Savitski/VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

12. august

11
14
22

Prangli saar
Prangli saar, sadamakuur
Prangli saar, Prangli rahvamaja

Prangli spordipäev
Suveteater ”Latern”. Autor Jaan Tätte
Tantsupidu Prangli rahvamajas. Esineb ansambel 2 Quick Start

www.pranglireisid.ee
www.huvikeskus.ee

12. august

15 ja 19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – J. Karlsons kogupereetendus “Karlsson lendab…“

www.filharmoonia.ee/birgitta

12. august

21

Black Rose Pubi

DJ Kaupo Mitt

www.spatallinn.ee

12. august

21

Jussi Õlletuba

Üllar Jörberg – suvelõpupidu

www.jussikas.ee

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi
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Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender
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Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita suvine ...

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi
12.–13. august

11–18

Tallinna Botaanikaaed

Näitus “Ravim- ja mürktaimed”

www.botaanikaaed.ee

13. august

12

Naissaare püha Maarja kabel

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

13. august

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

13. august

16.30

Prangli saar

Sadamakuuris suveteater “Latern”. Autor Jaan Tätte

www.pranglireisid.ee

13. august

19

Pirita kloostri varemed

Birgitta Festival – M. Mussorgski / M. Ravel lühiballetid “Bolero…“

www.filharmoonia.ee/birgitta

16. august

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ragnar&Co

www.spatallinn.ee

16.–17. august

9–18

Prangli saar

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Projektikoolitus “Idee starter”

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

18. august

21

Black Rose Pubi

VJ Marko Pille

www.spatallinn.ee

Tallinna Botaanikaaed

Teemapäevad “Püsililled. Vesikanepist kobarpeani”

www.botaanikaaed.ee

18.–20. august
19. august

21

Black Rose Pubi

VJ Sass Nixon

www.spatallinn.ee

20. august

11–16.30
17

Viimsi mõisa park
Eesti Sõjamuuseum

Rahvalik piknikupäev
Kammerkontsert. Diana Liiv

www.harmoonikum.ee

20. august

12–19
17

Teletorni hoov

20. augusti perepäev
Kontsert – Tanel Padar ja The Sun + D147

www.teletorn.ee

20. august

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

21. august

17

Viimsi skatepark

BMX-rataste koolituspäev ja võistlus

www.huvikeskus.ee

21. august

13

Viimsi Kool, keemiaklass

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Reaalteaduste reaalsus

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

21.–25. august

11–14

Viimsi huvikeskus

Pärli- ja ehtelaager

www.isemoodi.ee

23. august

20

Tallinn Viimsi SPA restoran

Ivar Hansen

23.–24. august

10–17

Viimsi noortekeskus

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Viimsi vallavolikogu minisimulatsioon

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

25. august

21

Black Rose Pubi

VJ Lenny LaVida

www.spatallinn.ee

26. august

12 ja 14

26. august
26. august

Tallinna Botaanikaaed

Ekskursioon “Ravimtaimed”

www.botaanikaaed.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

Muinastulede öö

www.rannarahvamuuseum.ee

Prangli saar, sadamakuur

Muinastulede öö. Prangli puupaatide regatt
Merepidu sadamas. Esineb ansambel Kihnu poisid

www.pranglireisid.ee

22
26. august

21

Black Rose Pubi

VJ Andrus Kuzmin

www.spatallinn.ee

27. august

11–18

Merivälja asum

Merivälja kodukohvikute päev

www.tallinn.ee

27. august

14

Black Rose Pubi terrass

DJ Enrique

www.spatallinn.ee

28. august

13

Viimsi Kool, gümnastikasaal

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Enesekaitse koolitus

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

28. august

13

Viimsi huvikeskus, treeningsaal 2

Suve(t)ÖÖ(t)uba: Mindfullness

www.huvikeskus.ee/
noortekeskused

30. august

19

Rannarahva muuseumi õu

Vana Baskini Teater “See on minu pidu ja teen, mis tahan (suren või ära)”

www.rannarahvamuuseum.ee
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Viimsi mälumängus
jätkab heas hoos
Tempo
17. mail toimus Rannarahva muuseumis Viimsi
mälumängusarja kolmas voor.

Palju õnne võitjatele! Foto Marje Plaan

Prangli naised uutes rahvarõivates koos Alen Vezikoga, kes esineb rahvamajas 5. augustil. Foto Prangli rahvamaja

Prangli saare rahvamaja
kutsub suveüritustele
Rahvamaja on Prangli
saare süda, mis aitab nii
saare külalistel kui ka kohalikel elanikel lõbusalt
ja kasulikult aega veeta
aasta läbi. Kuid taas on
kätte jõudmas suvi, mil
rahvast rohkem liikumas.

Prangli saare rahvamaja on ehitatud 1954. aastal. Seega käesoleval aastal sai Prangli rahvamaja ehitusest 63 aastat. Alates
2008. aastast on Prangli saare
rahvamaja Viimsi huvikeskuse
allasutus. Rahvamajas asub
meditsiinipunkt, raamatukogu,
postkontor ning toimuvad erinevad koolitunnid Prangli lastele. Rahvamajas tegutseb ka
MTÜ Prangli söögimaja, kust
saab tellida maitsvaid toite gruppidele.
Juba algusaegadest saati on
rahvamaja hoone saarel olnud
suurimaks saare kultuurikeskuseks. Tihti öeldakse, et mis teil
seal saarel ikka teha on, seal on
ju igav. Kuid võta näpust, kõigile üllatuseks käib väga vilgas
elu saarel aasta läbi.
Kui suvel külastab rahvamaja palju külalisi mandrilt, siis
sügistalvisel perioodil on rahvamaja avatud just kohalikule
elanikule. Rahvamajas tähistatakse kõiki rahvakalendrijärgseid pühi – jõulud, emadepäev,

naistepäev, küünlapäev, vastlapäev, vabariigi aastapäev jne.
Tihti esinevad üritustel Prangli lapsed. Lisaks tähistame sünnipäevi ning harrastame naeruteraapiat. Võib öelda, et rahvamajas käib talv läbi koos väga
meeldiv, üksteisest hooliv ja teineteisega arvestav seltskond.
Sügisesel perioodil tegutsevad majas erinevad ringid, käsitööring, laste loovusring, kokandusring ning lisaks lastele
judo treeningud. Sügistalvisel
perioodil on maja saalis kokku pandud vanad kangasteljed,
millel kootakse kaltsust põrandavaipu, mis tähendab, et saare
naised on tublid taaskasutajad.
Eelmise aasta suurim projekt
oli Prangli rahvariiete traditsiooni taastamine, mille raames
saare naised valmistasid endale stiliseeritud rahvarõivad. Rahvamaja on aastate jooksul viinud läbi kümneid erinevaid
projekte, hoone enda renoveerimisest kuni erinevate käsitööprojektideni. See kõik on
toimunud tänu heale koostööle MTÜ Viimsi Huvikeskuse,
selle juhi Ita-Riina Pedanikuga
ning Viimsi vallavalitsusega.
Rahvamajas on läbi aegade
käinud esinemas väga tuntud
Eesti rahvakunstnikud ja muusikud.
Palju aastaid on Prangli kul-

Suveüritused Prangli saarel ja rahvamajas
n 23. juuni – Meremees, Jaanipäev
n 8. juuli – Singer Vinger, Prangi kalurite päev
n 22. juuli – PS Troika
n 29. juuli – Kapriiz, Vändra valla naiskoor, Prangli kohvikutepäev,
n 5. august – Alen Veziko bänd
n 12. august – 2Quick Start, Prangli spordipäev

tuurikeskus olnud väga populaarne erinevate muusikute hulgas, nii oli juba aastakümneid
tagasi. On fakte isegi sellest, et
omal ajal kollektiivid, kes saarele esinema tahtsid tulla, olid
lausa nimekirja alusel järjekorras. Vahel juhtus isegi nii, et
ühel päeval tuli saarele esinema 2 erinevat kollektiivi. Võib
öelda, et saare rahvamajas on
käinud esinemas peaaegu kõik
Eesti kõige tuntumad koorid,
teatrid ja muusikud, nende hulgas vanemast ajast Georg Ots,

Viktor Gurjev, Eri Klas, Artur
Rinne ja paljud teised. Uuemad esinejad on olnud Tallinna poistekoor, Euroopa kultuuripealinna koor, Ivo Linna, Kukerpillid, Apelsin, Justament,
Karavan, Henn Rebane jne. Möödunud suvel esinesid Prangli
rahvamajas Smilers, Hellad Velled, Meie mees jpt. Kõik Prangli rahvamaja üritused on alati
väga meeleolukad ja toovad palju rahvast kokku.
Tulge ka tänavu!

Prangli rahvamaja

Nagu ka eelmises mängus, näitas 23 võistkonna seas parimat minekut Tempo (Mehis Priks, Erki Kasemets, Taivo
Rist, Martti Suurorg), kogudes 46 punkti. Sarnaselt eelmise mänguga sai teise koha 43 punktiga Rabarahvas (Peeter
Väljas, Indrek Hargla, Heli Illipe-Sootak, Hardi Salm).
Kolmandat kohta jagasid võrdselt 42 punktiga Viimsi Haldus (August Kiisk, Andrus Villemson, Harri Lensen, Mati
Jukk) ja Kelvingi küla esindus (Merilyn Tõnisalu, Karin
Soome, Rando Soome, Andris Viltsin) ning võrdselt 41
punkti kogusid Tammneeme, Muuga ja Silva.
Tempo tõusis kokkuvõttes ka sarja üldliidriks 135 punktiga. Rabarahval on kolme mänguga kogutud 133 ning Ränirahnudel 131 punkti. Esikolmiku kohtade pärast võistlevad üldarvestuses kindlasti ka Tammneeme 128 ning
Muuga ja Kogukonna Klubi 125 punktiga. Mälumängusarja neljas ja eelviimane etapp toimub 20. septembril.

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja
VALIK MÄLUMÄNGU KÜSIMUSTEST
(vastuseid vaata lk 24)
1. Tartu Ülikool on aastaid kuulunud maailma 300 parima ülikooli hulka. Ühes arvestuses oleme aga maailmas
esimesed, nimelt alustas just Tartu Ülikool esimese kõrgkoolina maailmas 1803. aastal ühe õppeaine akadeemilisel tasemel õpetamist. Esimeseks lektoriks oli toonane
Tartu Jaani koguduse ülemõpetaja Friedrich David Lenz.
Küsimegi, mida ta õpetas üliõpilastele?
2. “Ah sa kurat, küll läks ikka aega“ oli Valteri Bottase
esimene reaktsioon finišijoont esimesena ületades, kui
temast sai viies soomlane, kellel õnnestunud võita etapp
kuninglikus F1 vormelisarjas. Enim etapivõite on saavutanud Mika Häkkinen ja Kimi Räikonen, mõlemal 20
võitu. Nimetage kaks ülejäänud Soomet esindanud vormelisõitjat, kes suutnud F1 etapi võita! 1 õige = 1 punkt.
3. 2017. aasta 1. jaanuari andmetel kandis Eestis 1761
naisterahvast sellist eesnime, olles sellega populaarsuselt 103. naisenimi. Kreeka keeles tähendab naise nimi
“tarkust“ ning üks Euroopa pealinn kannab seda nime.
Mis nimi?
4. Küsitav saar on maailmas oma pindalalt 26. kohal.
Oma 65 000 ruutkilomeetriga ollakse Eestist küll suurem, kuid elanikke on saarel ligi kolm korda vähem. Saar
ise, mis varem kandis nime Van Dimeni maa, on oma nime saanud 17. sajandi Hollandi meresõitja järgi. Viimane on aga nimetatud piirkonnas päris tehtud mees, sest
lisaks saarele on tema järgi nime saanud poolsaar, meri,
laht, rahvuspark ja tõenäoliselt ka palju muud. Mis saar?
5. Küsitava riigi kõrgeim mäetipp on Gankhar Puensum
ning kõrgus üle merepinna on 7570 meetrit. Ühtlasi on
tegemist maailma kõrgeima tipuga, kuhu inimese jalg
seni astunud ei ole. Aastal 1994. keelati küsitavas riigis üle 6000-meetriste mägede tippu ronimine ja 2003.
aastal keelati alpinism üldse. Seda eelkõige põhjusel, et
kohalike uskumuste kohaselt elavad mägede tippudes
jumalad. Mis riik?
6. Erinevatel aadelkondadel on erinevaid sümboleid.
Küsime, mis taim oli omal ajal Venemaa aadlisümboliks. Tõenäoliselt ei tekkinud lugupidamine selle taime
vastu iseenesest, vaid sellele aitas omajagu kaasa näite- ja novellikirjanik Anton Tšehhov. Mis taimega on tegemist?
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Rahvusvaheline korvpalliturniir ja
treenerite koolitus Viimsis

Aprilli lõpus oli Viimsi
taaskord korvpalli päralt,
kui kahel järjestikusel
nädalavahetusel toimusid
traditsioonilised rahvusvaheline Viimsi kevadturniir ja korvpallitreenerite
koolitus.

V Viimsi kevadturniir

21.–23. aprillil toimus Viimsi
kolmes võistlussaalis viiskümmend ägedat korvpallilahingut.
Ühes võistlussarjas (2006
sündinud poisid) jäi turniiri võit
Viimsisse.
2007. aastal sündinud poiste sarja võit kuulus Tiit Soku
KK/SK Nord võistkonnale ja
kõige vanemate ehk 2005. aastal sündinud poiste võidukarika viis kaasa Rapla korvpallikool.
Turniirile lisas elevust kaks
võistkonda Leedust KK Kadise korvpallikoolist.
Turniiri võitnud KK Viimsi
2006. aastal sündinud poiste
treener Peep Belbaum: “Kevadturniir täitis igati oma eesmär-

Lektor Jass Murutalu ja demorühm. Fotod KK Viimsi

Arttu Mannelin ja individuaalse trenni läbi teinud KK Viimsi mängija.

ki! Poisid said häid võrdseid
mänge, pealtvaatajaid põnevaid
kohtumisi lõpusekunditeni välja. Oli rõõmu- ja kaotusepisaraid, kuid kõik see käib mängu
juurde. Täname turniiril osalenud külalisvõistkondi heade
mängude eest! Turniir oli kenasti korraldatud ja Viimsi koolide saalid on heal tasemel, mis
on suureks kvaliteedimärgiks
turniiril. Suur tänu korraldajatele kvaliteetse turniiri eest!“
Viimsi Kevadturniiri toeta-

sid Viimsi vald, Jungent Estonia OÜ, Sony, Eesti Kultuurkapital.

III Rahvusvaheline
korvpallitreenerite
koolitus

Korvpalliklubi Viimsi eestvedamisel toimus 29. aprillil Randvere Koolis korvpallitreenerite eriala koolituspäev, millest
said osa ligi kolmkümmend
treenerit Eestist ja Soomest.
Esinejad – Arttu Mannelin

Soomest ja Jass Murutalu Eestist – on pika kogemusega erialaspetsialistid korvpalli ning
sportlase kehalise ettevalmistuse valdkonnas.
“Klubi jätkuv prioriteet on
eelkõige oma klubi, aga ka kõigi Eesti korvpallitreenerite koolitamine. Mul on hea meel, et
suudame läbi oma kontaktide
Viimsisse tuua hinnatud spetsialiste nii Eestist kui ka korvpallist väljastpoolt, et olla kursis just viimaste trendidega,“
tutvustas klubi tegevjuht Tanel
Einaste.
Koolitusel osalenud Tiit Soku Korvpallikooli noortetreener Mart Uuehendrik lisas:
“See oli hästi korraldatud koolitus – head lektorid, huvitavad
teemad, enne koolitust jagati
vajalikud materjalid. Ühesõnaga kõik, mis vaja, oli kohapeal
olemas.”
Korvpallitreenerite koolitust
toetasid Nike, Sportland, Eesti
Kultuurkapital ja Eesti Korvpalliliit.

KK Viimsi

Korvpalliturniiril “Vana Tallinna kilud” võtsid mõõtu
Tallinn ja Viimsi
Tallinna päevale pühendatud korvpalliturniir
“Vana Tallinna Kilud“
peeti 19. mail värskelt
renoveeritud legendaarses Kalevi Spordihallis.
Turniir toimus kaheteistkümnendat korda.
Korvpalliturniir on ellu kutsutud tähistamaks sportlikult Tallinna päeva ning ergutamaks läbi korvpalli harrastama sportlikke eluviise. Seda mitte ainult
Tallinna linnavalitsuse ametnike, vaid ka teiste linnade ametnike ning partnerorganisatsioonide seas.
Seekord osales kokku seitse
võistkonda ning esmakordselt
oli turniir rahvusvaheline. Tallinnas oli hea meel tervitada
kolleege Riia, Tartu ja Türi linnavalitsustest, Viimsi vallavalitsusest, sõpru Eesti Rahvusringhäälingust ning Tallinna teatritest, kes mängisid Tallinna
Teatrite koondise nime all. Turniiril mängisid kõik meeskonnad kahes alagrupis omavahel
läbi, millele järgnesid kohamängud. Alagrupi esimeste vahel peeti mängud edasi playoff süsteemis.
Eelmisel turniiril vedasid vägikaigast Tartu linnavalitsuse ja
Tallinna Linnateatri meeskond.
Nüüd kohtusid sisuliselt samad
võistkonnad uuesti ning seekord
võttis magusa revanši linnateatri meeskonnal põhinev Tallinna Teatrite koondis, kes pidasid Tartuga maha lausa kaks
väga tasavägist mängu. Esmalt
võitis Tallinna Teatrite koon-

võistkonnale panid auhinnad
välja ka spordiklubi LiVal Sport
ning AS Jalajälg. Tallinna meeskonna koosseisus mängisid seekord Tõnis Mölder, Rein Ilves,
Janek Küppar, Tarmo Antson,
Egon Tintse, Vjatšeslav Botškarjov, Erik Luts, Priit Aunroos, Martin Jurtom, Toomas
Klasen ning Janis Vahter, pea-

treenerina juba traditsiooniliselt Toomas Sepp.
Korraldajad tänavad Kalevi Spordihalli abivalmis personali ning loomulikult kõiki osalenud võistkondi, kelleta turniir poleks toimunudki!
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Tallinna linnavalitsus

Viimsi vallavalitsuse meeskond saavutas korvpalliturniiril “Vana Tallinna kilud“ II koha. Palju õnne!
Foto Nele Kilk

dis alagrupis Tartu meeskonda
32:30 ning kohamängus veelgi
napimalt – 37:36. Seega Tallinna Teatrite koondisele 5. koht
ning Tartu linnavalitsus pidi
leppima 6. kohaga. Head sõbrad Eesti Rahvusringhäälingust
saavutasid 7. koha.

Poolfinaal

Poolfinaalis kohtus oma alagrupi võitnud Viimsi vallavalitsuse võistkond Türi linnavalitsuse võistkonnaga ning võitis
mängu kindlalt. Teises poolfinaalipaaris kohtusid võõrustajad Riia võistkonnaga. Riia
haaras kohe ohjad ning läks
mängu juhtima 10:0. Seejärel
toibusid šokist tallinlased ning
püüdsid mängu tasakaalustada.
Seisul 14:4 tegi Tallinn vahespurdi 0:8 ning poolajaks oligi

seis vaid 14:12 veel Riia kasuks. Teise poolaja algul alustas Tallinn sealt, kus oli pooleli
jäänud – visati veel 6 vastuseta punkti ning mindi juhtima
14:20. Enam lõunanaabreid 2-st
punktist ligemale ei lastud. Lõpptulemus 26:36 Tallinnale ning
koht finaalis Viimsi vastu, kellelt alagrupis võeti vastu kaotus 34:40.
Pronksikohtumises olid vastamisi Riia ja Türi võistkonnad.
Sellest lahingust tuli võitjana
välja Riia, kellele tänutäheks
3. koht ning kevadpealinnale
seega 4. koht.

Finaal

Finaal kulges aga korralikule
finaalile kohaselt väga tasavägiselt ning õhus oli tunda elektrit. Mängu algus oli rabe mõle-

malt poolt. Korvidevaeses mängu alguses alustas aga Viimsi
jällegi paremini – mindi juhtima 5:0. Peagi sai Tallinn ka
oma mängu käima. Janis Vahterilt 6 punkti järjest ning seis
oli peagi napilt Tallinna kasuks. Edasi kulges mäng punktpunkti rütmis, kuniks Tallinn
rebis ette seisul 28:21. Seejärel
oli mängu saatus otsustatud.
Lõpptulemuseks protokolli 30:
26 Tallinna kasuks. Seega Viimsile 2. koht ning võitjaks krooniti teist aastat järjest Tallinna
linnavalitsuse võistkond.
Juba traditsiooniks kujunenult premeeriti kõiki võistkondi Tallinna kilude ning Vana Tallinna ürdijoogiga ning lisaks
sellele sai Tallinna meeskond
ka seekord tõsta rändkarika
pea kohale. Kolmele parimale

Anett on 29. mai seisuga WTA edetabelis 53. kohal.
Foto www.anettkontaveit.ee

Anett Kontaveit tõusis
WTA tabelis

22. mail avaldatud WTA edetabelis kerkis 21-aastane Eesti esireket, viimsilane Anett Kontaveit 16 kohta ja asus 52.
positsioonil, mis on tema senine parim tulemus. 29. mai
tabelis ta küll langes koha võrra, olles hetkel 53.
Tabeli esinumbrina jätkab äsja Roomas toimunud turniiril
eestlannale kaotanud sakslanna Angelique Kerber, kellele järgnevad lapseootel ameeriklanna Serena Williams ja tšehhitar
Karolina Pliskova.
Kaia Kanepi on uues edetabelis 624. kohal (-2 kohta) ja
Maileen Nuudi 1148. positsioonil (+1).
Meeste maailma edetabelis on Vladimir Ivanov 412. (+1),
Jürgen Zopp 469. (-) ja Kenneth Raisma 706. (-8). Tabelit juhib
endiselt britt Andy Murray, kellele järgnevad serblane Novak
Djokovic ja šveitslane Stan Wawrinka.

Viimsi Teataja
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Avasta iseennast ja loovust
28. mail avas Haabneemes
Kaluri tee 5 ukse elujõusaal, kus saab lõõgastuda
ja natukene argielust
puhata, tegeleda hingelähedaste asjadega ja
olla koos oma kogukonna
inimestega.

Elujõusaalis on võimalik tegeleda Kundalini jooga ja tulevikus ka teiste joogastiilidega,
õppida maailma tantse ja pille,
kogeda võimsaid helimeditatsioone gongide, kristallkausside, hääle ja kõikvõimalike väekate pillide toel, osaleda meeste ja/või naiste väe- ja vestlusringides, vabastava ja ekstaatilise tantsu õhtutel, mantraõhtutel, kontsertidel ja kõikvõimalikel muudel üritustel, mis hinge, keha ja südant rõõmustavad! Suvel valmib ka teraapiatuba, kus on võimalik üks ühele seansse läbi viia ja kogeda.
See saal ongi koht, kuhu on
kõik oodatud ka ise looma just
selliseid üritusi ja koosolemisi,
mis parajasti kutsuvad.

Elujõusaalis toimuvad ka
trummiringid. Foto erakogu

Lisaks suurtele inimestele
saavad elujõusaalis oma sisemist mina ja loovust avastada
ka väikesed inimesed ja mõlemad koos. Elujõusaalil aitas sündida Kundalini jooga õpetaja,
kolme lapse ema ja ajakirja Sensa kolumnist Grete Sutrop. “Ma
tundsin juba ammu, et just selline koht on Viimsist puudu.
Väga tüütu on sõita iga põneva
ürituse pärast linna ja kulutada
tund aega puhtalt sõidu peale.
Hakkasin siis mängima mõtte-

ga, et äkki peaks sellise koha
ise looma. Mul on selline tunne, et see saal lihtsalt ootas, et
keegi ta teoks teeks. Ta on täiesti nagu mu neljas laps – aitasin
ta siia ilma ja nüüd toetan ja
suunan teda, et ta õpiks tasapisi oma kogu potentsiaali kasutama.”
Avamispidu oli meeleolukas
ja pidulik päev, täis erinevaid
üritusi – joogatunnid, ühine lõuna joogaliku supiga, teadliku
vanemluse vestluring, ühismeditatsioon, trummide töötuba ja
lõpetuseks vabastav tants.
Elujõusaalis toimuvad kuni
jaanipäevani Kundalini jooga
tunnid ning plaanis on ka mitmed muud lahedad üritused –
4. juunil kell 19 kostitavad Simo Santeri Virtanen ja Tiina
Karjatse meid võimsa helirännaku ja meditatsiooniga. 9. juunil saab osaleda täiskuutseremoonial ning 16. juunil naistejooga-vestlusõhtul.
Sügishooaeg algab augusti
viimasel nädalal. “Kuna pidutseda meile meeldib, siis teeme

sügishooaja avapeo toredate ja
südant rõõmustavate ürituste ja
inimestega! Olete kõik palavalt ja südamest oodatud!“ kutsub Grete.
Uuest hooajast alustavad laste joogatunnid, loovus- ja perehommikud ning ringid, kus
lapsed ja vanemad saavad koos
joogat teha, luua ja meisterdada, õppida tantsu, pillimängu
ning niisama nautida iseenda
ja armsate inimestega koosolemist. Sügisel algavad joogatunnid lapseootel naistele, beebidele ja vanematele-väikelastele ning vestlusringid naiselikkusest, emadusest ja teadlikust
vanemlusest. Positiivse vanemluse all peetakse silmas vanemlikku käitumist, mille puhul arvestatakse igati lapse huvidega
ning mis on hoolitsev ja enesekindlust andev, vägivallavaba,
tunnustav ja suunav, seades piire lapse täieliku arengu soodustamiseks.
Vt ka Facebook.com/elujousaal.

Viimsi Teataja

Täname kõiki kolmiksarja üritustel osalenud lapsi! Foto erakogu

Kolmikürituse karikapidu
20. mail toimus kolmikürituse karikapidu Haabneeme Kooli
spordisaalis, kus said autasustatud tublid sportlased, kes osalesid kolmel võistlusel.
Neid tublisid sportlasi oli kokku 95 ning igale oli kingituseks
diplom ja karikas väikese šokolaadimedaliga MLA Viimsi Lasteaiad poolt ning RIO olümpia rinnamärk EOK poolt. Pidu viis läbi
Margus Kiiver ja muusikat lasi Lauri Pihlap ning tantsu lõid Active
Studio pisikesed tüdrukud ja poisid. Tõukerataste õnnelikeks omanikeks said Nataly Peedimaa ja Jarek Ringo.
Korraldusmeeskond tänab: Maie Roos koos MLA Viimsi Lasteaiad koos kõikide tublide õpetajatega, Andrus Laur (EXMO Solu-

tions), Jüri Peetson (KLP TOIT OÜ), Tanel Israel (SYSPrint OÜ), Julia
Legatavitsute (Apollo Holding OÜ), Andrus Teearu (Sportland OÜ),
Lembit Soe (Tallinn Viimsi SPA), Marje Plaan (Viimsi vallavalitsus),
Liina Rüütel (Viimsi Teataja), Lauri Pihlap, Jekaterina Alipova (Rannarahva muuseum), Jaak Mae Suusakool, Suusabuss OÜ, Marek Aru
(Fysioart OÜ), Ragner Ryhka (Veljed24 OÜ), Sirje Toomla (Haabneeme Kool), Devini vesi ja Suukool. Eraldi täname oma panuse eest
Margus Kiiverit, Ingrid Soomlaisi ja Tanel Ruusmaad, Ave ja Rudolf
Osmanit, Jaana ja Martin Lauri, Tatjana Siipanit ja Antoon Van Rensi!

Püünsi pereorienteerumispäev
24. mail toimus teine Püünsi pereorienteerumise
päev. Eelmisel aastal osutus see sportlik ettevõtmine erakordselt menukaks.
Sellel aastal lisas sündmusele vürtsi juurde see, et pereorienteerumine toimus World Orienteering Day raames.
Lisaks Püünsi Kooli sõpruskonnale lõi sellel aastal kaasa
ka Haabneeme Kooli pere. Osalemisvõimalusi oli ka sellel
aastal kaks: võistelda sai kõige kiirema tiitlile ja karikale
või nautida ilusat ilma ja perega koosolemist ning läbida
rada omas tempos. Püünsi külla ja metsa oli paigutatud
21 orienteerumispunkti, mis tuli kaardi abil üles leida ja
märkevahendiga ära märkida. Ilm oli ilus ja rajale läks 91
võistkonda ligi 350 osalejaga. Suur tänu Haabneeme ja
Püünsi koolide korraldusmeeskondadele, orienteerumisklubile Ton ja Mait Tõnissonile, Viimsi vallavalitsusele, KLP
Toit OÜ-le, MyFitness Viimsile, Lavendli Köögile ja
Stopper.ee-le!

Jekaterina Tšerepannikova
Püünsi Kool

Ootame kõiki Viimsi
rattaretkele!
3. juunil ootame taas kõiki rattahuvilisi osalema
Viimsi rattaretkel. Sel aastal läheme külla naabritele. Raja pikkus on 40 kilomeetrit.
Marsruudi koostamisel on lähtutud eesmärgist tutvustada osalejatele Viimsi naabrite Maardu linna ja Jõelähtme
valla kauneid vaatamisväärsusi ja loodust, samuti nende
ajalugu. Retke läbimise muudavad lihtsamaks ja meeldivamaks iga 5–6 kilomeetri järel tehtavad puhkepausid.
Lõunapausil pakume kosutavat suppi.
Oodatud on kõik rattahuvilised olenemata vanusest ja
sportlikust vormist! Tulla võib ka terve perega. Soovitav
on kasutada eelõige maastiku- või linnaratta tüüpi ratast.
Kõigil ratturitel on kohustus kanda kiivrit.
Orienteerumist hõlbustab Viimsi rattaretke kaart, kuhu
on märgitud retke marsruut ja vaatamisväärsused. Retkest
osavõtjad saavad kaardi stardipaigas kohapeal. Viimsi rattaretke algus- ja lõpp-punktiks on Randvere Kooli õu (Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4), kogunemine kell 9–9.30.
Kohapeal on võimalik teha rataste tehnilist kontrolli. Tagasi jõuame orienteeruvalt kell 18.
Kõigilt, kes ei saa ise osalema tulla, palume mõistvat
suhtumist – liiklus võib retke marsruudil olla kohati häiritud. Vabandame ebamugavuste pärast!
Viimsi rattaretkel osalemine on kõigile tasuta.
Rattaretk toimub iga ilmaga!
Lisateave: Marje Plaan tel 602 8866, marje@viimsivv.ee;
Ott Kask tel 602 8874, ott.kask@viimsivv.ee; www.viimsivald.ee; Facebook.com/ViimsiVald

Siret-Kai Laur

Ott Kask

Kolmikürituse peakorraldaja

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
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Ükski vabandus ei õigusta vägivalda
Meie käitumiskultuur saab
alguse kodust, koolist,
tänavalt. Me loome kultuuri iga päev – mida rohkem inimesi osaleb selles
kultuuriloomes, seda
kiiremini kultuur levib.

Vägivallast rääkimine ei peaks
olema moeasi, vaid sellesse suhtumise peaks kujundama osana
kasvatusest.
Vägivalda ei saa tolereerida mitte ühelgi tasemel. Ei füüsilist ega emotsionaalset. Emotsionaalse vägivalla väljendus
võib olla ka kuri kiri. Kui pahameel on suur, siis võib sapise
kirja isegi kokku kirjutada, kuid
kindlasti ei tohi seda vihahoos
ära saata. Kui jahtunud peaga
kiri uuesti üle vaadata, saame
aru, et emotsioonid keesid üle
ja tunneme ehk heameelt, et vihapomm jäi avalikult lõhkamata.

Kuni 2002. aastani käsitleti vaid neid vägivallategusid,
mil kannatanu ise kohtu poole
pöördus. Nüüd on karistusseadustikku muudetud, vägivallatsejaid kutsutakse üha kindlamalt korrale. Raskendavaks asjaoluks loetakse peale pikaajalise tervisekahju tekitamise (üle
4 nädala) ka seda, kui vägivalda rakendatakse lähi- või sõltuvussuhtes ning korduvalt.
Kehaline väärkohtlemine on
teise inimese tervise kahjustamine ja valu tekitamine. Tervisekahjustus võib olla ka emotsionaalne.
Lähisuhtevägivald võib olla vaimne, füüsiline ja seksuaalne. Pooled lähisuhte vägivallategudest pannakse toime kodudes, vaid 17% tänaval. 45%
koduvägivallast pannakse toime laste juuresolekul! Vägivald partneri vastu on vägivald
ka laste vastu! Lastel kahjus-

tub selliste olukordade tagajärjel nii vaimne kui ka füüsiline
tervis, tekib stress, ärevushäired, depressioon. Need lapsed
osutuvad kergemini tõrjutuks,
satuvad õpiraskustesse, ka kuriteo ohvriteks. Nad tunnevad
ennast sageli süüdi vanemate
vahelises vägivallas ja vajavad
hädasti psühholoogi abi. Vägivaldne muster võib korduda nende endi lähisuhetes.
Statistika järgi on 25–50%
Eesti naistest kogenud vägivalda. Naise tapmise on pooltel juhtudest toime pannud ta
oma partner. Vägivaldsus teravneb seoses naise rasedusega. Perevägivalla hind on ka kokku
arvestatud: see oli 2016. aastal
116,5 miljonit eurot.
Lähisuhtevägivald on üks
salakavalamaid ja raskemini sedastatav kuriteo liik. Neid, kes
kogevad vägivalda, ei teata sageli kuriteost enese vastu. Ohver

läheb vägivaldsesse suhtesse
tagasi keskmiselt 7 korda, enne
kui ta suudab suhte lõpetada.
Miks siis seatakse nii enda
kui laste tervis löögi alla? Põhjuseid võib olla erinevaid:
- naisi takistab hirm ja süütunne;
- igale vägivallaaktile järgneb “mesinädal”;
- vägivald esineb lainetena
– naine loodab, et see on viimane, kuid kahjuks see kunagi
nii ei ole;
- vägivallatseja paneb partneri tundma, et naine on ise süüdi;
- häbitunne.
Vägivald on teadvustatud
ja tulemuslik hoiak, see ei ole
vaimuhaigus, kus kaotame kontrolli. Emotsioon on teadvustatud seisund, mis suunab organismi eesmärgipäraselt käituma. Kui partner on vägivaldne
ja seda ka laste nähes, lasub laste kahjustamise süü juba mõle-

mal osapoolel. Vägivald ei ole
paratamatu, seda saab ja peab
peatama!
Alkohol iseenesest ei tee
inimest vägivaldseks, vaid toob
nähtavale ta peidetud olemuse. Vägivallatseja peab tõsiselt
endaga tegelema, ükski vabandus ei õigusta vägivalda.
Vihaga toimetulekuks on
kolm strateegiat: muuda olukorda, muuda tõlgendust või suru viha alla. Ühe nendest peab
valima! Kui ei suuda ennast ise

26. mai hommikul oli nii selge,
et lõunalaua sai katta terrassile. Kuni praed valmisid, tehti
kokkuvõtteid hooajast. Elu ise
tõi välja vajaduse muuta klubi
töökorraldust, mis tingis parandusi põhikirjas, ja vajaliku lisana kirjutati üles ka klubi kodukord. Tänusõnad läksid klubi
liikmetelt Merle Tannile, kes
tegi ära kodukorra redaktsiooni põhitöö.
Mängutase, vaatamata eale
(meeste keskmine vanus on 73
a , naiste 70 a) on klubi liikmetel paranenud, kuid ikka jäävad

Viimsi bowlinguklubi võistlusel “Pirita Kevad 2017”. Foto erakogu

võistluste tulemused sageli alla harjutuskordadel visatud tulemustele. Ilmselt sõltub see
soliidsest east, kus midagi on
ära antud ka elule. Kokkuvõtvalt võib hooaega lugeda kordaläinuks.

Tulemused

Jaanuaris Seenior KAP finaal
– naiste I koht L. Tamm, VI
koht N. Lorup; meeste I koht
R. Valkna, IV koht V. Tomingas.
31. jaanuar Kristiine linna-

osa uusaasta bowlinguturniir
2017. Viimsi PÜ BK I k., naiste
arvestuses L. Tamm I k, meeste arvestuses V. Tomingas I k.
23. veebruar EV aastapäevale pühendatud klubide kohtumine “Kes keda?”. Viimsi –
Haabersti võitis Viimsi PÜ BK
5101 punktiga Haabersti 4791
vastu.
7. aprill Haabersti linnaosa
korraldatud bowlinguturniiril
“Habsotke 2017“ oli 72 osalejat kaheksas meeskonnas. Viim-

si PÜ BK I k, naiste arvestuses
L. Tamm II k, meestest V. Tomingas III k.
2. mai AMB Seenior KAP
kevad 2017 finaal – naiste I k
L. Tamm, meeste I k V. Tomingas, lisaks kõigi kolme eelvooru võidule. III eelvooru võitja
naistest oli Evi Märtin.
12. mai bowlinguturniiri “Pirita Kevad 2017” võitis Viimsi
PÜ BK meeskond koosseisus
L. Tamm, L. Aitaja, N. Lorup,
E. Radvilavicus, V. Tomingas,
R. Valkna Nõmme meeskonna
ees suurelt – vahe 226 punkti.
Lisaks naistele L. Tamm I k,
N. Lorup II k ja meeste I k V.
Tomingas.
16. mai sõpruskohtumine
Helsingi seenioridega lõppes
Viimsile kaotusega. Soome seenioride hulgas on bowling ülimalt populaarne, mõni neist harjutab 4–5 korda nädalas ja seda

Ene Lill
Tervisekeskus Harmoonikum

TUGITELEFON JA TURVAPAIK
Kui kogete vägivalda, otsige kindlasti abi! Üleriigilisel tugitelefonil 1492 antakse professionaalset nõu, kuidas tekkinud olukorraga toime tulla.
Kui arvate, et vajame Viimsisse oma inimestele lähisuhtevägivalla kaitseks turvapaika, siis andke teada e-posti aadressil
lill.ene.lill@gmail.com. Vägivallast räägime ka 20. augusti arvamusfestivalil “Isamaaline piknikupäev“ Viimsi mõisapargis. Tulge ja arvake!

Hobikeegel hoiab seeniore rajal ning mälu erksana
Selle aasta ilmataadi
pakutud kevad sundis
Viimsi Pensionäride
Ühenduse boolinguklubi
liikmed hooaja lõpulõunaks Jussi õlletuppa, kus
oli valida kas õue terrass
või soe siseruum.

kontrollida, peab otsima professionaalse psühholoogi abi.
Sageli ei ole emotsionaalsetel vägivallatsejatel sõpru, nad
elavad ennast välja oma totalitaarses hirmuvalitsemise minimudelis – peres. Nende naised
aga ravivad stressi ja haigusi.
Aga sellest pole abi – tuleb vabaneda haiguste tegelikust põhjusest.

juba aastaid. Harjutamise maht
annab ka parema tulemuse. On,
kuhu püüelda.

Viimsi äss

Lisaks loetletud seenioride võistlustele korraldas Viimsi Kuulsaal esmakordselt bowlinguturniiri Viimsi äss, kus 65-aastastel ja vanematel tuli võrdselt
võistelda noorematega. Kokku
osales 38 võistlejat, nende hulgas 4 seeniori, kellest kaks – T.
Teras (65) ja V. Tomingas (70)
– jõudsid finaali, siis aga väsisid. Tänu Viimsi Kuulsaalile
ladusa korralduse eest, kuid sooviksime, et edaspidi arvestataks seenioridele tavaks saanud aastate boonust. Siis osaleme arvukamalt.
Et bowling hoiab erksana ka
mälu, tõestas MTÜ Viimsi PÜ
poolt korraldatud mälumäng, kus
klubi osales kahe võistkonna-

ga. Võistkond kooseisus M. Tann,
T. Teras ja R. Dontsov tuli kolmandaks. Ei saa nimetamata ja
tänamata jätta ka fänniklubi, kes
võistlustel omasid ergutab ja
toetab. Kooskäimise ja harjutamise rõõm on loonud terve ja
mõistva sõpruskonna.
Ilusat suve ja puhkust kõigile! Kohtume taas 18.09 kell
11 Viimsi Kuulsaalis!

Viimsi PÜ Bowlinguklubi
juhatus
Viimsi PÜ bowlinguklubi
alustab pärast suvepuhkust uuesti 18. septembril.
Võtame vastu ka uusi
liikmekandidaate kuni
18.10 2017. Sooviavaldaja
peab olema MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühenduse liige.
Lisainfo telefonil 508 7402.
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KODU & SISUTURUNDUS
ROHENÄPP

Suvelillede kirju valik
Kevadel on aianduspoed lilli täis,
valik on suur ja kirju. Annan väikese
ülevaate mõningatest populaarsematest suvelilleliikidest.

Raudürt, ilunõges, pelargoon ja lobeelia moodustavad rõdukasti kauni terviku. Fotod Maarja Palus ja
Timo Ilves.

Õisi ja rohelust nii
aeda kui tuppa
Kevade hilinemise tõttu
on paljud aiad ja terrassid
nukralt lilli ootama jäänud. Nüüd on lõpuks võimalik midagi põnevat ja
õiterohket aeda ja tuppa
luua ning tuua. Jardini
Aianduskeskuse aednik
Karin Kõiv annab nõu,
kuidas seda teha.

Istutusseade tegemisel mõtle
enne läbi, kuhu soovid lilli istutada, mis tingimused see koht
lilledele seab, millised taimed
selleks sobivad, mida soovid
saavutada. Põhjuseid istutusseade tegemiseks võib olla mitmeid – aeda või rõdule värvi
lisamiseks, põnevuse andmiseks, tühjuse või millegi muu
varjamiseks jne. Toome näiteks
neli erinevat istutusseadet – rõdukasti, amplisse, peenrasse ja
tuppa. Tegelikult on kombineerimiseks võimalusi lõputult –
mida loovamalt läheneda, seda
põnevam võib olla tulemus. Lisaks tasub vastavalt kohale või
anumale mõelda värvide sobivusele, seades võiks olla mõni
kõrgem, mõni madalam, õitega ja lehtdekoratiivseid taimi.

Rõdukasti

Rõdukastis kasutatud taimed:
raudürt, ilunõges, pelargoon, lobeelia. Sellist seadet tasub kasta iga päev, muld ei tohiks läbi
kuivada ja taimed ilma veeta
jääda. Sobib nii päikselisse kui
ka varjulisse kohta. Väetada tasub nädalas korra, et tagada
rikkalikult õisi. Istutamisel tasub kasutada lillemulda, millesse võiks lisada ka vihmaussisõnnikuga turbamulda.

Amplisse

Amplis kasutatud taimed: tiiviklill, puispetuunia, sanvitaalia,
maajalg. Kui ampel asub päikselises kohas, tuleks kindlasti
iga päev korralikult kasta, varjulises kohas harvem. Selles valikus on väga vastupidavad taimed, õitsevad terve suve ning

Kaktused ja sukulendid anumas – tubane ilu.

Tuppa

Amplit tuleb hästi kasta.

nende lillede puhul ei pea ka
õitsenud õisi ära noppima. Istutamisel tasub samuti kasutada
lillemullale lisaks turbamulda
vihmaussisõnnikuga. Õiterohkuse tagamiseks tuleks regulaarselt väetada.

Peenrasse

Peenrasse istutamisel on valikuid veelgi rohkem. Näiteks
päikselisemasse aianurka sobiksid kuldkakar, lõvilõug, päsmaslill. Varjulisemasse peenrasse sobiv kooslus – mätashari, padipõõsas, suureõieline petuunia. Peenrasse istutades tasuks samuti väetada taimi nädalas korra. Kastmisel lähtuda
ilmast, aga ka mitte lasta taimedel ära kuivada. Kui on piisavalt väetist ja niiskust, jätkub õisi terveks suveks.

Kel puudub aed või tahtmine
seal mässata – lihtsa vaevaga
saab ka tuppa luua põnevaid
istutusseadeid. Neist üks loomingulisim on kaktuste ja sukulentide istutamine erinevatesse anumatesse. Istuta neid
eriskummalistesse anumatesse,
loo kauneid istutusseadeid erinevaid taimi omavahel kombineerides või lase neil teiste
tavapäraste toalillede seas silma paista ja vali üksikud kaunid isendid. Tänu sukulentide
laiale sordivalikule ja lihtsale
hooldamisele on see ka kõigile
jõukohane.
Kindlasti tasub olla julge erinevate taimede kombineerimisel nii aias kui ka toas, peaasi,
et taimed omavahel sobiksid.
Inspiratsiooni selleks on võimalik ammutada igalt poolt ja
kui jääb väheks, siis küsida Viimsi Keskuse Jardini lillepoest nõu
juurde. Piirduda ei tasu ka potililledega – peagi kooli lõpetavatele noortele leiab Jardini
lillepoodidest põnevaid kimpe
ja seadeid.
Viimsi Keskuse Jardini lillepoest poest tasub samuti küsida erinevate suvelillede kohta – kui parasjagu on sobivad
taimed puudu, saab neid Jardini Aianduskeskusest tellida.

Maarja Paulus

Üheks üsna vähenõudlikuks suvelilleks, mis
talub nii suhteliselt viletsat pinnast kui ka
kuivust, on madal peiulill (tuntud ka oma
ladinakeelse nimetuse Tagetes all). Seda suvelille võib leida kõigis kollakates-oranžides
toonides. Suve jooksul vajab lill regulaarset
õisikute äranäpistamist, et stimuleerida uute
õite teket. Õitseb kaua, sügiseni välja. Madalal peiulillel on ka kaks “venda”: kõrge
peiulill, mis näeb madalaga sarnane välja,
kuid on kõrgema varrega, ja suurema õisikuga ning ahtalehine peiulill. Ahtalehist peiulille on õhus tunda juba kaugelt, kuna tegemist on tugevalt lõhnava liigiga. Taim moodustab suve jooksul võimsa puhmiku, mille
all ei pääse isegi umbrohud eriti kasvama.
Ainsa miinusena võib tuua selle, et ahtalehine peiulill ei kannata eriti tuult – kipub suure
tuule käes lamanduma või murduma.
Peiulillega sobivad hästi kokku näiteks
hallikat tooni lehtdekoratiivsed liigid nagu
vilt-ristirohi ja lamav käokuld. Mõlemat taime julgen soovitada, sest tegemist on minimaalset hooldust ja üsnagi kehvasid kasvutingimusi taluvate taimedega, aga nende ilu
saame tõepoolest nautida kuni talve tulekuni. Mõnikord, sooja talve puhul võivad nad
olla dekoratiivsed kevadeni.
Veidi rohkem hooldust vajavad erinevates kirgastes toonides ning väga laia sordivalikuga petuuniad. Rippuvad sordid on eeskätt tuntud populaarsete amplitaimedena, kuid
tuleb meeles pidada, et petuuniad (välja arvata väikeste õitega aed-puispetuuniad) vajavad vähemalt paar korda nädalas närtsinud
õite äranäpistamist. Esiteks on see vajalik
uute õite tekkeks, teiseks kaotab taim oma
närtsinud õisikutega dekoratiivsuse. Ka kastmist vajavad petuuniad rohkem kui peiulilled, eriti amplites olevad taimed. Kuid kõigele vaatamata on nad ikkagi suhteliselt kergesti kasvatatavad, populaarsed, äärmiselt
kaunid ja värvikad suvelilled, mida võib kombineerida sinilobeeliate, lamavate käokuldade, feerulalehiste rusede või kosmostega
ning miks mitte ka lihtsalt teist värvi või sorti petuuniatega.
Kaunid ja kauaõitsevad suvelilled, mis
samuti lepivad minimaalse hooldusega, on kivikilbikud. Moodustavad tiheda madala puhma, seega saab taimi kasutada pinnakatjatena. Värvivalikust on aianduspoodides saada
enamasti valge, lilla ja roosa. Taluvad samuti suhteliselt kehvasid kasvutingimusi, kuid
kindlasti vajavad päikeselist kasvukohta.
Lisaks eelpoolkirjeldatud suhteliselt madalat kasvu suvelilledele on olemas suur va-

lik ka kõrgekasvulisi taimi – tuntud on kindlasti nii pastelsetes kui ka erksates roosadeslillades-punastes toonides kosmosed kui ka
peaaegu kõikides värvides suuremad ja väiksemad lõvilõuad. Kui kosmos on küllaltki
leplik taim, mis ei ole mullastiku suhtes eriti
nõudlik, siis lõvilõug vajab rikkalikuks õitsemiseks viljakamat mulda. Samas võib lõvilõuga edukalt kasvatada nii poolvarjus kui
ka päikese käes, kuid kosmosed edenevad
paremini ikkagi päikese käes.
Vähemtuntud suvelilledest võiks tutvustada näiteks eckloni kuldkakart. Tegemist
on samuti kuni sügiskülmadeni õiteilu pakkuva dekoratiivse taimega, mis sobib hästi
ka anumas kasvatamiseks. Oma roosa, lilla,
valge või kollase värvusega saab teda edukalt kombineerida näiteks erinevat tooni petuuniatega, moodustamaks kauneid ja harmoonilisi kooslusi. Nagu petuuniad ja peiulilledki vajab eckloni kuldkakar regulaarset
närtsinud õite eemaldamist soodustamaks uute
õite teket.
Kauneid lehtdekoratiivseid suvelilli on
peale hallikat tooni vilt-ristirohtude ja lamavate käokuldade teisigi. Näiteks on olemas erinevat värvi erksate lehtedega kirinõgeseid.
Lehed on enamasti mitmevärvilised – näiteks punase-roosa või punase-rohelise kirjud.
Kasvukohaks sobib neile parasniiske muld,
mis asub poolvarjulises või ka päikeselises
kasvukohas. Liiga kuuma päikest see taimeliik siiski ei armasta. Ilus lehtdekoratiivne
taim, mis erinevat värvi erksate õitega suvelillede ilu aitab hästi välja tuua, on ka ilubataat. Olemas on nii laimiroheliste kui ka
punakate ja lillakate lehtedega sorte.
Suure püstise tupsukujulise õisikuga ning
hea ja kompaktse kujuga suvelill on ka mätashari. Õite toonid on intensiivsed ja erksad
punased, roosad, lillad, kollased ja oranžid.
Kasvavad hästi päikesepaistelises kohas, kus
on keskmise viljakusega kuivemad mullad.
Kõiki eelpoolmainitud taimi on (või oli
eelmisel hooajal) näha ka Viimsi avalike alade haljastuses.
Lisaks paar korda nädalas kastmisele vajavad taimed ka regulaarset väetamist. Olenevalt sellest, kas tegemist on anumataimedega või peenrataimedega, võib valida ka
väetamisviisi. Konteinertaimede puhul on otstarbekas kasutada aianduspoodides müüdavaid suvelilledele mõeldud väetisepulkasid,
millest jätkub kogu hooajaks. Teise võimalusena võib kasutada suvelillede kastmisväetist (näiteks BalticAgro suvelillede kastmisväetis), mida võib kord nädalas lisada kastmisveele. Saadaval on mitmeid erinevaid, ka
orgaanilisi kastmisväetisi (näiteks Biolani
vedelväetised).

Mari-Liis Jordan
Aednik

Suvelilled pakuvad silmailu nii aias peenral kui kastides terrassil või rõdul. Foto Maarja Paulus

20

2. juuni 2017 VIIMSI TEATAJA

TÖÖKUULUTUSED

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

FINANTSISTI

RAAMATUPIDAJAT

Teenistusülesanded:
Finantsist koordineerib valla eelarve koostamise protsessi, jälgib ja analüüsib valla eelarve täitmist, nõustab
valla hallatavaid asutusi ning vallavalitsuse struktuuriüksusi eelarve ja rahanduse valdkonnas. Samuti osaleb
ta valla arengudokumentide ja konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisel ning valmistab ette
õigusaktide eelnõusid.

Teenistusülesanded:
Raamatupidaja peamisteks ülesanneteks on ostu- ja müügiarvete haldus ning rahaliste vahendite arvestus ja
kirjendamine.

Nõuded kandidaadile:
• majandusalane kõrgharidus;
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega
valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja
rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris;
• majandustarkvara PMen kasutusoskus.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. juuniks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Finantsist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave rahandusameti juhataja Randar Lohu, tel 602 8813, Randar.Lohu@viimsivv.ee,
konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus majanduse- või finantsarvestuse alal;
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega
valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja
rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris;
• majandustarkvara PMen ja e-arvete keskkonna kasutusoskus.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. juuniks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Raamatupidaja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave rahandusameti juhataja Randar Lohu, tel 602 8813, Randar.Lohu@viimsivv.ee,
konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
väljakutseid ootavat ja loomingulist

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kooliperre
energilist ja uuendusmeelset

Viimsi Teataja peatoimetajat

Püünsi Kooli direktorit

Teenistusülesanded:
Viimsi Teataja peatoimetaja ülesanne on juhtida Viimsi ajalehe tööd ning korraldada selle tegevusi.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (ajakirjandus, suhtekorraldus, turundus, reklaam ja imagoloogia, avalikud suhted) või selle
omandamine;
• eelnev erialane töökogemus vähemalt 1 aasta;
• kogemus sisutekstide koostamisel ja toimetamisel;
• vastutusvõime ja hea pingetaluvus;
• hea organiseerimisvõime ning oskus juhtida oma aega;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• julgus, loomingulisus, algatusvõime;
• oskus töötada meeskonnas ja olla paindlik;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kommunikatsioonialasel töökohal vähemalt 1 aasta;
• autojuhiload.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri, kus on kirjeldatud Viimsi Teataja arengut lähiaastatel;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 14.06.2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “Viimsi Teataja peatoimetaja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave e-posti aadressil Liina.Ryytel@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele.
Kilk@viimsivv.ee.

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 2400 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt oma
visiooni teemal “Püünsi Kool aastal 2025”;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 19. juuniks 2017 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 haridus- ja kultuuriameti juhataja Janek Murakas, tel 602 8843, Janek.Murakas@
viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
Lõikan hekki, trimmeriga pika heina niitmine,
saetöö aias. Tel 5554 7291.
n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Tänavakivide ja äärekivide paigaldus, haljastustööd. Tel 5889 6155.
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade
soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus,
remont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd, tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 5366
4294, ehitusm@online.ee.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Tel
554 2791, Toivo.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise teenust terve Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi valla
piires. Kontakt: tel 5900 2643, Rasmus.
n Korstnapühkija Teie teenistuses, Teie kodu heaks.
Küsi varajase tellija soodustust! Tel 5553 8506, e-post
info@korstnakunst.ee.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük.
Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehitusega ja haljastusega. 14-aastane kogemus antud
valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport.
Tel 5395 3788.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, e-post mehitus@gmail.com.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vinklid,
aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, mootorid
jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine. Muruniitmine (trimmeriga). E-post igor@inkteenused.ee, tel 5348 7318.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ pakub korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja
Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus
ja remont. Tel 5690 0686, e-post korsten.korda@
gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja välitööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
MÜÜK
n Müüa kahetoaline (50 m2) suure rõduga korter
Kesk Põik 2. Parkimine kinnisel territooriumil. Panipaik esimesel korrusel. Korter on vaba. Otse omanikult. Tel 5342 0475.
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €,
n

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

Viime tasuta ära teile
mittevajalikud asjad,
et need jõuaks abivajajateni uue ringiga
– Läänemaale.
Võtame vastu:
• voodipesu, tekid, padjad
• majapidamistarbed
• nõud
• kangad
• mänguasjad
• riided, jalatsid
• aiatarbed
Asjad peaksid olema terved ja
puhtad!
Lisainfo tel 5665 6780. LL MTÜ

TERRASSIDE
EHITUS
Kontakt:
info@terrass.eu
Tel 5333 3381,
5151 935

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079,
e-post taluaed@hot.ee.
n Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega
30–60 cm. (Hind alates 33 eurot rm). Kojuvedu. Tel
5227 345. E-post marek406@gmail.com
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel
507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Müüa lõhutud lepa (märg) ja kuuse (kuiv) küttepuid. Hind 35 €/rm (minimaalne kohaletoomise
kogus 2 ruumi). Pakkuda ka võrkkotis pakendatud
puid. Vedu tasuta! Tel 5373 0082.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
kuni 4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450
eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@
koduvärav.ee.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, garantii. Tel 502 9075.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Puitbrikett 140 €/960 kg, pellet premium 175
€/960 kg, lepp ja kask kotis, kivisüsi. Laost müük
paki kaupa: pellet 2,70 €/15 kg, puitbrikett 1,40 €/
10 kg. Tel 5692 4924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
n Küttepuude müük. Hall lepp al 35 €, sanglepp al
37 €, kask al 40 €, saar al 42 €, metsakuiv okaspuu
al 35 €. Mõõdud vastavalt soovile. Kuiv puu. Kask,
haab 50 cm 45 €/rm. Tel 5697 5216.
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral.
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40/60 l võrgus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu saepuru kotis. Tel 501 8594, kaminapuu.ee.
TÖÖ
n Restorani BabyBack sõbralik meeskond otsib nõudepesijat. Asume Viimsi Keskuses, Sõpruse tee 15.
Töö kirjeldus: nõude ja köögitarvikute pesemine
nõudepesumasinaga, oma töökoha korrashoid. Töö
graafiku alusel: pikk ja lühike nädal k 11–21. Lisainfo tel 5883 5513, Natalja.
n Olen rõõmsameelne ja kogemustega lapsehoidja
ning töötan algklassiõpetajana. Otsin suveks lapsehoidjana tööd ning sügisel võiksin edasi hoida osalise koormusega. Saan anda soovitusi. Tel 5361 6598.
n AS Silberauto Eesti Ülemiste esindus pakub tööd
autoremondiluksepale. Info tel 605 6950, e-post
ylemiste@silberauto.ee.
OST JA MUU
n Viimsis elav pere võtab pikaajalisele üürile vähemalt 3-toalise korteri/majaosa/maja Viimsi vallas. Oleme Viimsis elanud 2003. aastast. Peres on 2
last, kes käivad Püünsi koolis ja lasteaias. Kontakt:
nurri@nurri.ee või tel 5699 9919, Jaanus Illend.
n Väike krants Rulle soovib tulla allüürnikuks kinnise
aiaga lahke pererahva juurde 4.–8. juulil. Tasu kokkuleppel. Tel 516 6188.
n Soovin üürida garaažiboksi või parkimiskoha kinnises majaaluses parklas Haabneeme piirkonnas.
Tel 5559 8322, e-post heinmadis@gmail.com.
n Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või
varuosadeks. Tel 5672 1410.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 eurot.
Tel 5626 0878, Eero.
n Ostan teie kasutuseta jäänud sõiduauto, võib olla
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo tel 5399 6098,
Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
Katuste süvapesu
ja värvimine.
Veerennide
puhastus ja akende
pesu.
Täpsem info:
tel 5638 8994,
e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

22

REKLAAM

2. juuni 2017 VIIMSI TEATAJA

VIIMSI TEATAJA 2. juuni 2017

23

REKLAAM

Mälumängu vastused (küsimusi loe 15): 1. Eesti keel; 2. Keke Rosberg, Heiki Kovalainen; 3. Sofia; 4. Tasmaania; 5. Bhutan; 6. Kirsipuu.
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