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Rannarahva leht VõRgutaja >> Loe lk 11–14

XII noorte laulu- ja tantsu-
peo peadirigendist Heli 
Jürgensonist >> Loe lk 10

Ligi aasta aega kestnud 
Kooli tee parandustööd 
Püünsi külas jõudsid lõpule 
ning 7. juunil toimus tee 
pidulik avamine. 14. juunil 
avati pidulikult ka Muuga 
tee jalgratta- ja jalgtee koos 
teevalgustuse ja bussipea-
tustega.

Kooli tee rekonst-
rueerimine
“Kooli tee rekonstrueerimistööde 
leping allkirjastati Tref Nord AS-
iga eelmise aasta 7. juunil. Tööd ob-
jektil algasid augustis, asfalteeri-
miseni jõuti tänavu aprillis. Hal-
jastus- ja viimistlustööd tehti juuni 
alguses. Kasutusloa sai Kooli tee 
avamise päeval, 7. juunil. Kommu-
naalamet jätkab veel töid liiklus-
korraldusel ja haljastamisel,” sõnas 
abivallavanem Oliver Liidemann.

Ehitustööde käigus tuli ette ül-
latusi kommunikatsioonide osas – 
täpsustusid asukohad ning leiti se-

Kooli tee ja Muuga tee 
said uue näo

ni teadmata maa-aluseid rajatisi. 
Mitmel korral tekkis vajadus jooks-
valt viia sisse muudatusi ning pa-
rendusi. Probleeme valmistas ob-
jekti logistika – kitsad olud, al-
ternatiivsete ligipääsude vähesus, 
mis tegi liikluskorralduse keeru-
kaks.

Rajati vee- ja kanalisatsiooni- 
ning sademeveetorustikud, elektri- 
ja siderajatised, tänavavalgustus 
ning uus asfaltkattega sõidutee, 
jalg- ja jalgrattatee, parkimisko-
had Püünsi kooli esisel lõigul ning 
bussitaskud ja jalgtee ühendused 
Vanapere teel. Kõige olulisem on 
Kooli tee juures lastele rajatud 2,5 
meetrit lai eraldusribaga turvaline 
jalgratta- ja jalgtee.

“Sõidutee laius on 6 meetrit, mis 
võimaldab bussidel mugavalt sõi-
ta, samuti on tagatud kahesuunali-
ne liiklus. Siiski tuletame meelde, 
et Kooli teel on kiirusepiirang 30 
km/h, koostöö politseiga on tihe 
ning kiirust on seal juba mitu kor-

da mõõtmas käidud ja mõõdetakse 
veel. Kavas on panna ka täienda-
vat teekattemärgistust, mis viitab 
kiirusepiirangutele ja ohtudele. Koo-
li tee sõidutee ning jalg- ja jalg-
rattatee pikkus on ca 700 meetrit, 
lisaks toimusid tööd ca 60 meetri 
pikkusel teelõigul Vanapere teel 
ja Metsvindi teel,” täiendas Liide-
mann. 

Projekti koostas OÜ Tinter, ehi-
tustööde hanke viis läbi ning ehi-
tust juhtis AS Viimsi Vesi. Omani-
kujärelevalvet teostas OÜ Vihmer. 
Tööde maksumuseks kujunes ca 
680 000 eurot.

Muuga tee jalgratta- ja 
jalgtee 
“Muuga tee jalgratta- ja jalgtee ra-
jamine oli Viimsi valla ja Maan-
teeameti ühisprojekt. Uuendati ka 
valgustust ja bussipeatusi. Lisaks 
rajati ja korrastati sademeveekraa-
ve ja rajati Muuga tee järsu kurvi 
õgvendus, mis peaks liiklemist ohu-

tumaks muutma. Töid teostas Lem-
minkäinen Eesti AS. 

Rajatud kergliiklustee pikkus on 
1,5 kilomeetrit, tee laius 2,5 meet-
rit. Teele on paigaldatud LED tee-
valgustus, mis on varustatud radar-
juhtimissüsteemiga (liikumise pea-
le reageerivad andurid). Kokku val-
gustavad kurvilist teelõiku 41 val-
gustit. 

“Teedeehituse kulu oli Maantee-
ameti kanda (kuni Mündi teeni) 
ning tänavavalgustuse osa Viimsi 
valla kanda (koos teedeehituslike 
tööde lõiguga Mündi teest Laske-
tiiru teeni). Ehitustööde maksu-
mus oli kokku ligi 370 000 eurot, 
millest Viimsi valla osa oli ligi 125 
000 eurot,” täiendas abivallavanem.

Tee ei vii päris Muuga külla 
välja, ligi kolmandik ootab veel 
rajamist. See saab teoks pärast pla-
neeringute menetlemist, et tagada 
lõigu rajamiseks vajaliku maa ole-
masolu. 

Kommunaalamet

Muuga tee enne jalgratta- ja jalgtee ehitust. Foto Regio Street

Rekonstrueeritud Kooli teel on rajatud 2,5 meetri laiune kõnnitee ning 
parkimiskohad Püünsi kooli esisel lõigul. Foto Liina Rüütel

Kooli tee enne rekonstrueerimist. Foto Kommunaalamet

Rajatud kergliiklustee tagab turvalisema liikluse kurvilisel teelõigul. 
Foto Alar Mik

Külade jaanituled
Lubja ja Pärnamäe külade jaanituli
22. juuni kell 18 Lubja mäel
Tantsuks mängib ansambel
Lastele batuudid ja mängud
Olemas ka kohvik!

Kelvingi jaanituli
22. juuni kell 19 Kelvingi külaplatsil

Leppneeme jaanituli
22. juuni kell 19 Leppneeme sadamas
Tantsuks Kolme Linna Bänd
Toitlustus, tegevused suurtele ja väikes-
tele, paadisõit

Äigrumäe küla jaanituli
23. juuni kell 20 Äigrumäe ja Liivamäe 
teeristis oleval külaplatsil  
Jaanitule süütamine kell 21

Rohuneeme Jaanituli
23. juunil kell 20 Rohuneeme rannas 
(jaanikiige platsil Suur-Ringtee ääres)
Esineb DJ Sulo Särkinen  
Mängud lastele ja suurtele
Sissepääs TASUTA

Prangli jaanituli 
23. juuni kell 22 Ülesaare laululava 
Esineb ansambel Meremees

Prangli jaanituli 
24.  juuni kell 17 Tammneeme mere-
äärsel külaplatsil

Tammneeme jaanituli 
24. juuni kell 17 Tammneeme mere-
äärsel külaplatsil 
Tantsuks mängib ansambel Wesenbergh 1
Tants, trall, murumängud
Õhtujuht Üllar Hallmägi

Pühapäev muusikaga
Pühapäeval, 11. juunil kell 12 esinevad Viim-
si Keskuse aatriumis Randvere Pasunakoor 
(dirigent Kristjan Jurss) ja Norra Ski Musi-
noksåkalske (dirigent Susanne B. Torger-
sen). Olete oodatud kuulama! 

Haridus- ja kultuuriamet
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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 4. augustil.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaal-
meediast www.face-book.com/ViimsiVald

Volikogus 
Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 44 istung toi-
mub 20. juunil. Vastuvõetud õigusaktidega saab 
tutvuda alates 21. juunist valla kodulehel www.
viimsivald.ee.

Endise volikogu esimehe Toomas Tõniste voli-
tused volikogu liikmena on peatatud seoses tema 
nimetamisega rahandusministriks, Vabariigi Valit-
suse liikmeks 12. juunil 2017, asendusliikmeks vo-
likogus on määratud Kairi Uuk.

Samuti on volikogu aseesimehe Mailis Alti voli-
kogu liikme volitused peatatud alates 9. juuni 2017, 
asendusliikmeks volikogus on määratud Ene Lill.

Uue volikogu esimehe ja aseesimehe valimine 
on planeeritud 20. juuni volikogu istungil.

Volikogu kantselei

Enampakkumine
Kirjalik enampakkumine Ravi tn 
asuvale müügiplatsile rentniku leid-
miseks.

Viimsi vallavalitsus kuulutab väl-
ja kirjaliku enampakkumise Haab-
neeme alevikus Ravi tn asuvale müü-
giplatsile rentniku leidmiseks perioo-
dil 01.08.2017–31.07.2019.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
05.07.2017 kell 10.00. 

Konkursi tingimused ja pakkmu-
se vorm on leitavad veebiaadressilt 
www.viimsivald.ee/10398.

Viimsi vallavalitsus 

Viimsi valla arengukava 
ja eelarvestrateegia töö-
variant on jõudnud arut-
elude ringile. Tegemist 
on teejuhisega valla tule-
viku kujundamisel, mille 
keskmes on parimate 
eelduste loomine elanike 
heaoluks ja Viimsi valla 
kestlikuks arenguks.

Esmakordselt on nimetatud kaks 
dokumenti koondatud ühtede 
kaante vahele. Põhjuseks on 
soov, et arengu kavandamine 
toimuks kooskõlas ja sünkroo-
nis valla eelarveliste võimalus-
tega. Kava hõlmab aastaid 2018–
2022 ehk kasutatakse rulluva 
planeerimise loogikat viieaas-
tases tsüklis.

Dokumendis tuuakse välja 
olulisemad suundumused val-
las rahvastiku, looduskeskkon-
na, taristu, hariduse, sotsiaalia, 
kultuuri, majanduse, kodaniku-
ühiskonna ja valitsemise vald-
kondades. Valla sise- ja välis-
keskkonna muutusi arvesse võt-
tes antakse olukorrale hinnang. 
Keskne teema on, kuidas kas-
vatada valla strateegilist kon-
kurentsipositsiooni ja võime-
kust Tallinna linnastus ja ter-
vikuna Läänemere piirkonnas. 
Kuigi haldusreform Viimsi val-
la administratiivpiire ei mõjuta, 
sunnib uus olukord mõtlema 
(213 omavalitsuse asemel tuleb 
neid prognoositavalt 75), milli-
sed on väljakutsed, et Viimsi 
vallast saaks parima elukesk-
konnaga omavalitsus Eestis. Sel-
leks on tarvis kujundada elu-
keskkond, mis pakub elanikele 
kvaliteetseid ja kättesaadavaid 
teenuseid inimese elukaare igas 
punktis ning loob tulevikupers-
pektiivi, et investeering Viimsi 
valda loob lisandväärtust.

Kas kasvada või 
peatuda?
Arengudokumendis märgitak-
se et, valla ruumilises arengus 
on suurimaks väljakutseks val-
lakeskuse väljaehitamine Haab-
neeme – Viimsi – Miiduranna 
kolmnurgas. Keskne idee võiks 
seisneda valla keskuse ja me-
reääre terviklikus ühendamises 
ning olemasolevate looduslike 
ja inimtekkeliste väärtuste si-
dumises. Tegemist on hajalin-

Viimsi valla tuleviku teejuhis

nastunud ruumi arendamisega, 
kus tugev vallakeskus seob ko-
halikud keskused ja traditsioo-
nilised külad, väärtustades eri-
nevaid elamisviise, toetades ela-
nike sotsiaalset sidusust ja luues 
identiteeti kodukohaga. Polü-
funktsionaalsest, kõrget lisand-
väärtust loovate töökohtadega 
keskusest eemal tuleks säilita-
da aedlinna kontseptsioon. Eral-
di teemaks on saarte arenda-
mine, et säilitada sealne mil-
jööväärtus ja võimalused püsi-
asustuseks.

Viimsi valla elanike arva-
mustele toetudes on Viimsi tu-
levikust kaks vastandlikku võist-
levat arusaama. Ühed on veen-
dunud, et elanike arvu kasv 
Viimsi vallas tuleks kohe pea-
tada. Teised, eelkõige arenda-
jad ja enam tulevikku vaata-
vad, näevad elamute ja äripin-
dade osas suurt potentsiaali, 
mis mõistagi kasvatab elanike 
arvu ja loob uusi töökohti. Hu-
vi arenduste vastu näitab asja-
olu, et kehtivate planeeringu-
tega on kavandatud valda äri- 
ja ühiskondlike hoonete bruto-
pinda 120 193 m2, millest Mii-
durannas 49 900 m2 ja Haab-
neemes 46 150 m2. Palju nen-

dele pindadele töökohti saab 
luua on kahjuks teadmata. Sa-
muti on kehtestatud planeerin-
gute alusel seni kasutusele võt-
mata 2702 elamuühikut. Hin-
nanguliselt tähendaks nende rea-
liseerimine 7295 elaniku lisan-
dumist, seda eeldusel, et leib-
konna suurus on 2,7 inimest. 
Kui siia arvestada veel Viimsi 
valla tänaste suvilate ümberehi-
tamine aastaringseks elamuks 
koos sissekolimisega, võiksime 
liita juurde ca 1400 elamuühi-
kut ligi 4000 elaniku jaoks.

Viimsi valla juhtide ülesan-
deks on keskuse kujundamise 
planeerimisprotsess koos kõi-
gi asjaosalistega läbi arutada 
ja seda valla tasakaalustatud 
arengut silmas pidades. Viimsi 
vald on ühtaegu tema elanike 
ühine eluruum ja samas ka va-
hend ühiste huvide ja soovide 
elluviimiseks.

Kuidas tekiks tugev 
vallakeskus?
Tugev ja mitmekesiste elukesk-
kond ja kõrget lisandväärtust 
loovate töökohtadega keskkon-
nasõbralik vallakeskus annaks 
kohapeal inimestele tasuvat tööd 
ja vähendaks seeläbi liikumis-

koormust pealinna suunal. See 
omakorda vähendaks igapäe-
vast pendelrännet ja võimal-
daks elanikel rohkem aega si-
sukaks vaba aja veetmiseks. Ni-
metatud arenguid peavad toe-
tama kohapeal teenuste kvali-
teedi ja kättesaadavuse kasv. 
Ennekõike seondub see hari-
dusvaldkonna jätkuva arengu-
ga. Sisserände lainetuse lee-
vendamiseks on oluline noorte 
perede vajadusi arvestada ja in-
vesteerida lastesõbralikku elu-
keskkonda. Samuti on vaja va-
rasemast enam tähelepanu pöö-
rata sotsiaalvaldkonna arenda-
misele, et pakkuda rohkem tee-
nuseid vananevale elanikkon-
nale.

Olulisel kohal on vaba aja 
teenuste laiendamine, sh spaad, 
puhkus saartel, mereturism ja 
mäluasutuste arendamine, mis 
ühtlasi aitavad kaasa nii tervist 
väärtustavale käitumisele kui 
ka valla külastuskeskkonna aren-
damisele. Kõigi investeeringu-
te juures tuleb silmas pidada  
looduskeskkonna säästlikku ka-
sutamist – säilitada metsade 
liigirikkus ja elupaigad ning 
maandada keskkonnariskid. Sa-
muti on vaja muutusi mitmeki-

hilise valitsemise korralduses 
– laiendada kohalikku demo-
kraatiat, kogukondade ja hu-
virühmade kaasamist otsustus-
protsessidesse ning võtta aren-
gu kavandamisel arvesse piir-
kondlikke arengutasemeid ning 
tihe- ja hajaasustuse eripära-
sid. Kõigi kavandatud muu-
tuste elluviimisel on teemaks 
valla rahandusliku iseseisvuse 
ja võimekuse kasvatamine.

Töö käigus kaardistati in-
vesteeringute vajadused. Soo-
ve tuli seinast seina ja kokku 
ületas vajadus 50 miljoni euro 
piiri. Paraku on vajadused val-
la rahalistest võimalustest ees. 
Seetõttu tuleb teha valikuid ja 
kavandatud investeeringute ta-
belisse jäi järgnevaks viieks aas-
taks tegevusi ca 40 miljoni eu-
ro eest, mis on aastas keskmi-
selt ca 8 miljonit eurot. Kuna 
see on varasemate aastatega 
võrdluses oluliselt enam, siis 
tekib küsimus, kuidas selline 
rahavoog tagatakse. Investee-
ringuid on planeeritud katta 
kolmest allikast: valla enda eel-
arve vahendid, projektitoetused 
ja laen. Uues eelarvestratee-
gias on valla tulud planeeri-
tud suuremana kui valla kulud 

ja omafinantseerimise võime 
koefitsiendiga 1,2, mis on Ees-
ti omavalitsustest üks kõrge-
maid.

Kui palju võtta laenu?
Kuna füüsilise isiku tulumak-
su laekumine moodustab valla 
eelarve põhitegevuse tuludest 
ligikaudu 2/3, siis on jätkuvalt 
olulisel kohal elanike maksu-
tulude tark kasutamine. Kaas-
finantseeringutega loodetakse 
toetust saada eelkõige taristu ja 
kommunikatsiooniprojektide 
elluviimisele. Mitmed taotlused 
toetuse saamiseks on esitatud 
Euroopa Liidu struktuurifon-
didest abi saamiseks. Alates 
2017. aastast on seadusega suu-
rendatud omavalitsuste laenu-
de võtmise võimalusi. Uues eel-
arvestrateegias on kavandatud 
uute laenude võtmist, kuid se-
da rangelt seadusega lubatud 
piirides. Uute kohustuste võt-
misega ei tõuse ühelgi arengu-
kava/eelarvestrateegia aastal ne-
tovõlakoormus üle 70%. See on 
maksimum, mille puhul eelar-
ve tegevuskulude teenindami-
ne ei muutu probleemiks. Võe-
tud laen tähendab tagasimakse 
kohustust, mistõttu kõik kavan-
datud investeeringuid hinnati 
kriitiliselt läbi. Uus eelarvestra-
teegia sisaldab konservatiiv-
set tulude ja kulude prognoosi 
järgmiseks viieks aastaks.

Arengukava/eelarvestra-
teegia pannakse vallavolikogu 
poolt avalikule arutelule. Siin-
kohal tänu kõigile elanikele, kes 
saatsid oma ettepanekud töö 
koostamiseks lähtuvalt Viimsi 
Teatajas ilmunud üleskutsele 
(tagasiside ilmus 21. aprillil). 
Nüüd saab ettepanekuid teha 
juba dokumendi tööversiooni-
le. 8. juunil toimus Rannarah-
va muuseumis Viimsi valla et-
tevõtjate ümarlaud (vt lk 4). Ka 
sellel tehtud konstruktiivsed et-
tepanekud jõuavad dokumendi 
aruteludesse. Arengukava koos 
eelarvestrateegiaga avalikusta-
takse valla veebilehel peale sel-
le vallavolikogus toimunud esi-
mest lugemist. Kuni 26. juulini 
on võimalik teha ettepanekuid.

Rein Loik
Rivo Noorkõiv

Tähve Milt

Valla ruumilises arengus on suurimaks väljakutseks vallakeskuse väljaehitamine Haabneeme – Viimsi – Miiduranna kolmnurgas. 
Foto Oliver Liidemann
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Viimsi valla keskuses 
Haabneemes on oodata 
suvel mitmeid teetöid. 

Randa suunduval Kesk tee lõi-
gul tehakse töid, Ravi tee lä-
heb remonti ning rekonstruee-
ritakse üks põhilisemaid piir-
konna kogujateid – Heki tee 
– Kesk tee lõigul Randvere tee 
kuni Rohuneeme tee. Augustis 
lähevad remonti Lubja tee ja 
Pärnamäe tee. 

Kesk tee
Haabneeme randa suunduv Kesk 
tee lõigul Lepa tee kuni rand 
läheb remonti uue ajagraafiku 
kohaselt alates 26. juunist. Töö-
de edasilükkamise põhjus on 
asjaolu, et rannahoone ehitu-
seks on vaja enne betoonivedu 
lõpetada, et ei kahjustataks uut 
teed – tehniliselt ei ole võima-
lik kaevetöödega varem alusta-
da. Uue graafiku kohaselt peak-
sid tööd lõppema hiljemalt 
16.07, kokku on tööde kestvus 
kolm nädalat. Tööde käigus re-
noveeritakse olemasolev sõi-
dutee ja rannas asuv parkla, ra-
jatakse jalakäijatele kõnnitee, 
ehitatakse teevalgustus ja ran-
da suunduvale osale jalakäijate 
ala, rajatakse ja renoveeritakse 
kommunikatsioone. Tööd häi-
rivad mõnevõrra liiklust ran-
na piirkonnas, ent jalakäijatel 
on võimalik randa taksitusteta 
saada. 

Töid teostab Viamer Grupp 
OÜ, järelevalvet teeb Vihmer 
OÜ. Tööde maksumus ca 201 
000 eurot.

Ravi tee
Haabneeme aleviku tuiksooneks 
olev Ravi tee läheb samuti re-
konstrueerimisse. Tööd toimu-
vad ajavahemikus 1.07 kuni 
4.08. Tööde põhiosa soovitak-
se teha kuuajase perioodi kes-
tel, et võimalikult väheselt häi-
rida ühistransporti. Igasugus-
test ühistranspordi muudatus-
test ja ümbersuunamistest an-
takse teada valla kodulehe ja 
FB lehe kaudu jooksvalt.

Tööde käigus on kavas re-
konstrueerida kogu tee, parki-
miskohad, kõnniteed, rajada hal-
jassaared koos peenardega, pai-
galdada uus tänavavalgustus, 
uuendada bussipeatused, pan-

Haabneemes on oodata 
suvel mitmeid teetöid

na pinke, muuta liikluskorral-
dust ja renoveerida taristut. Töid 
teostab TREF Nord AS, tööde 
maksumus on ca 292 000 eurot.

Heki tee – Kesk tee
Käesoleva suve üks mahuka-
maid töid on kindlasti Heki tee 
– Kesk tee rekonstrueerimine. 
Tööd on kavas teha vahemikus 
26.06 kuni 31.08. Tööd toovad 
kaasa suuri muudatusi piirkon-
na liikluskorralduses. Tööde 
ajaks suunatakse piirkonna park-
latest autod ajutistesse parkla-
tesse ja parkimisaladele (Haab-
neeme kooli parkla, Haabnee-
me staadioni parkla, Mereran-
na tee täiendav parkimisala, 
Heldri tee äärne täiendav par-
kimisala), ette tuleb arvestada 
piirangute ja ebamugavustega, 

kuna tööd on ulatuslikud ja ma-
hukad. Tööde käigus rekonst-
rueeritakse sõidutee ja jalgtee, 
rajatakse laiem jalgratta- ja jalg-
tee, ehitatakse uusi kergtee lõi-
ke, rekonstrueeritakse sademe-
veesüsteemid, paigaldatakse õli- 
ja liivapüüdurid, rajatakse sõi-
duteele valgustus, istutatakse 
täiendavat haljastust (puud, peen-
rad, istutusalad) ja asendatakse 
olemasolevat haljastust (kuuse-
hekk eemaldatakse ja asenda-
takse uue hekiga, kuna seda ei 
saa tulenevalt jalgtee laienda-
misest ja kommunikatsioonide 
rajamisest säilitada), renovee-
ritakse suures osas kommunikat-
sioone, paigaldatakse pinke ja  
liikluskorraldusvahendeid (liik-
luse ohutustamiseks – tõstetud 
ristmikud, kitsendused, kiiruse 

lugemise seadmed, teekattemär-
gised). 

Tööd toimuvad Heki teel, 
Kesk teel ja Kase teel (sade-
mevee eesvoolu rajamine). Ees-
märk on samaaegselt teha kor-
da teed, taristu, remontida kom-
munikatsioonid – et piirkon-
da võimalikult vähe häirida ja 
teostada tööd kompleksselt.

Heki tee – Kesk tee rekonst-
rueerimistööde riigihankele lae-
kus 5 pakkumust, vallavalitsus 
tunnistas edukaimaks Verston 
Ehitus OÜ pakkumuse kogu-
maksumusega 1 584 000 eurot. 
Antud tee rekonstrueerimistööd 
on Viimsi valla ühed mahukai-
mad teetööd viimase kümnen-
di jooksul.

Pärnamäe tee – 
Lubja tee
Hetkel käib Lubja tee ja Pär-
namäe tee katte remondi pro-
jekteerimine, mille käigus on 
kavas antud teede ääres korras-
tada ja muuta ohutuks bussi-
taskud ning rajada Lubja külla 
ehitatava lasteaia ette ülekäik 
ja ohutussaar. Remondi käigus 
kavandatakse kahe valla põhi-
tee katte tasandusfreesimist ning 
uue kattega katmist. Suuremad 
vajumised ja defektsed kohad 
remonditakse põhjalikumalt. 
Uuele teekattele paigaldatakse 
teekattemärgitusest ääre- ja telg-
jooned, hoiatusmärgid ja üle-
käigurajad. Kavas on rajada ohu-
tuse tagamiseks busside tasku-
te laiendused Vainu, Lubjamäe, 
Paekaare ja Kuremarja peatus-
tesse, kus need puuduvad. Tööd 
on kavas teha augustikuus. 

Kommunaalamet

Heakord ja avalik 
kord
Viimsi vallavalitsus juhib tähelepa-
nu, et heakorraga seotud tegevu-
sed, üldised heakorra nõuded ja pii-
rangud tulenevad Viimsi valla hea-
korra eeskirjast (Viimsi Vallavoli-
kogu 26.06.2012 määrus nr 13).

Viimsi valla avaliku korra eeskiri 
on kehtetu ning avalikku korda regu-
leerivad nõuded on kirjas korrakait-
seseaduses. 

Kommunaalamet

Reovee purgimisteenuse 
osutamine Viimsi vallas
Viimsi valla territooriumil toimub reovee äraveo teenu-
se osutamine ning purgimisele vedamine registreeringut 
omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud sõidu-
kite poolt.

Vedaja kaart on vallavalitsuse kommunaalameti poolt väl-
jastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teos-
tada reovee äravedu Viimsi valla territooriumil. Vedajakaardi 
kehtestamise eesmärk on olla kindel, et reovee äravedu toi-
mub vastavalt nõuetele ning reovesi jõuab nõuete kohaselt 
purgimise kohta.

Viimsi vallavalitsus on 2017. aasta mai seisuga väljastatud 
neljale ettevõttele vedajakaardi.

Tunnustame nimetatud ettevõtteid ning julgustame nende 
teenuseid tarbima.

Liisi Arm
Keskkonnateenistuse peaspetsialist

vedaja telefon e-post

OÜ Tehnip / Viktor 
Holodnjak

502 6713 tehnip@hot.ee

Multivara transport OÜ 5663 3900 / 
5663 3999

info@multivara.ee

Fekalist OÜ 5625 6258 mildestar@hot.ee

OÜ NewPlanet 5333 1111 info@newplanet.ee

Rannahooaja algus Viimsis
Haabneeme rannas algas 15. juunist ametlikult rannahooaeg. 

Rannahooaja alguseks on tehtud erinevaid ettevalmistustöid – liiva sõelumine ja 
adru koristamine, prügi koristamine, niitmistööd jm. Käesoleval aastal on Viimsi vallal 
uus rannavalveteenuse pakkuja – järgneval viiel aastal pakub rannavalveteenust Ar-
ticard OÜ (Haabneeme ranna kontakttelefon on 5344 6301). Rannavalveteenusel on 
uue hankega kõrgemad standardid ning seega peaks Haabneeme rannaalal viibine 
muutuma ohutumaks ja turvalisemaks. Rannavalveteenuse pakkujal on põhjalikumad 
tööülesanded, parem varustus, väljaõpe jm. Lisaks on juulikuus rannavalve töölaega 
pikendatud (10–22).

Juuni keskel paigaldatakse kõikide ranna sissesõiduteede sildid reeglistikuga ja ran-
da puudutava informatsiooniga. 

Kommunaalamet

Küttekoldevälise tule 
tegemisest
Seoses saabuva suvega tuletame meelde Viimsi 
vallas tuletegemise nõuded.

Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib siseministri 30.08.
2010 määrus nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja gril-
limise kohale esitatavad nõuded”, kuid toome välja oluli-
sema ning Viimsi valla heakorras eeskirjas sätestatu.

 Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohusta-
tud järgima järgmisi nõudeid:

- Põletada võib ainult puhast puitu, sütt, paberit, oksi.
- Jäätmete põletamine on keelatud.
- Küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuu-

levaikse ilmaga ning selleks kohandatud mittepõleval alu-
sel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel, tuletege-
mise üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul.

- Tuletegemise ja grillimiskoha ümbrus peab olema 
puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik ning 
pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid 
hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liiva-
ga katmise teel.

- Tuletegemise juures peab olema piisaval hulgal es-
maseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutami-
seks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi 
või looduskeskkonda.

- Tiheasustusalal on keelatud haljastusjäätmete, va 
okste põletamine.

- Tagada tuleb küttesüsteemi, grillseade ja muude 
seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise 
tule tegemisel ohutus inimese elule, varale ja keskkonnale.

- Rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid 
ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.

Tuletegemisel arvesta ka naabritega, et vältida võima-
like tossuhäiringute tekitamist.

Järsult tõusnud on ka maastikutulekahjude arv. Kiiresti 
kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on 
käes tuleohtlik aeg. Lähtuvalt sellest määrati Päästeame-
ti peadirektori käskkirjaga tuleohtliku aja alguseks kogu 
Eesti territooriumil 14. aprill 2017. Väiksemast maastiku-
põlengust võib saada vaid hetkega ulatuslik ja traagiliste 
tagajärgedega põllu- või metsapõleng.

Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning 
turbapinnasega alal keelatud:

- küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks 
ettevalmistatud kohas;

- kuluheina ja roostiku põletamine;
- muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
Juhime tähelepani sellele, et kulupõletamine on Eestis 

keelatud aastaringselt.
Liisi Arm

Keskkonnateenistuse peaspetsialist

Suvised teetööd Viimsi valla keskuses. Kaardid Kommunaalamet

Lubja tee ja Pärnamäe tee remonttööd. 
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8. juunil toimus Viimsis 
ettevõtjate ümarlaud, 
kus Viimsiga seotud 
ettevõtjad ja ettevõtete 
esindajad arutasid, kui-
das paremini arendada ja 
korraldada Viimsi ette-
võtluskeskkonda. 

Ümarlauda juhatas Raivo Vare. 
Kaasa mõelda aitasid teiste seas 
ka Taavi Kotka, Kristi Lomp 
(AS Selver juhataja), Kalle Kuu-
sik (SPA Tours OÜ osanik ja 
juhatuse liige). Viimsi vallava-
litsuse poolt olid kohal valla-
vanem Rein Loik ja abivalla-
vanem Margus Talsi.

Ettevõtjad arutasid laudkon-
dades jaekaubanduse ja teenin-
duse, kinnisvaraarenduse, toot-
mise, IT targa ettevõtluse ja 
tootmise võimaluste üle Viim-
sis.

Vallavanem Rein Loik üt-
les avakõnes, et Viimsi vajab 
juurde nutikaid, innovaatilisi ja 
keskkonnasõbralikke töökohti. 
“Uuringute põhjal on Viimsi 
vallas suhteliselt palju neid, 
kelle sissetulekutest suurema 
osa moodustavad dividendid. 
Teatavasti dividendidest valla 
eelarvesse raha ei laeku,” ütles 
Viimsi vallavanem Rein Loik. 
“Viimsi vald vajab juurde eel-
kõige nutikaid, kõrget lisand-
väärtust loovaid ja keskkonna-
sõbralikke töökohti. Arvesta-
des vallaelanike keskmisest kõr-
gemat haridustaset sobiks eri-
ti hästi just bürootööd. Viimsi 
valla suur potentsiaal võiks ol-
la multifunktsionaalse valla-
keskuse väljaarendamisel, mil-
le tulemuseks oleks nii admi-
nistratiivne kui ka kultuuriline 
ja äriline tõmbekeskus. Selle 
nimel tasub pingutada. Atrak-
tiivse keskuse arenemisel on 
võimalik luua juurde kõrgeta-
semelisi töökohti, muu hulgas 
tasuks mõelda ka sellele, et 
miks mitte pakkuda tulevikus 
rohkem ka kontserdi- ja teatri-
elamusi.”

“Vallavalitsusel on käsil 
Viimsi valla arengukava koos-
tamine – selle käigus tahame 
kaasata tegemistesse ka Viimsi 
ettevõtjaid,” sõnas Rein Loik. 
“Täna elab Viimsi vallas 19 
307 inimest, elanikkond kas-
vab pidevalt ja tänavu ületas 
valla maksumaksjate arv es-
makordselt 9000 piiri. Valla 
suur mure on aga pendelränne: 
viimase rahvaloenduse and-
metel töötas vallas kokku 3900 
inimest, neist Viimsi elanikke 
1620, see on 42%,” sõnas Rein 
Loik. Tema sõnul käib Viim-
sist Tallinnasse tööle 5523 ini-
mest, samal ajal käib Tallinnast 
Viimsisse tööl 1592 inimest. 
“Vahe on 3,5-kordne. Sellise 
pendelrände vähendamisele 
aitab kaasa konkurentsivõime-
liste töökohtade loomine valda 
– tuleb teha jõupingutusi selle 
saavutamiseks,” rääkis Rein 
Loik. 

Viimsi pole Tallinna 
magala
Miiduranna küla elanik Taavi 
Kotka, kes samal päeval oli tea-
tanud ka oma kandideerimisest 
Viimsi vallavolikokku, ütles. 
et Viimsi peaks olema midagi 
rohkemat kui Tallinna magala. 
Tema sõnul on 3 ankrupunk-
ti, mida innovatsiooni hindav 
vald vajab. “Meil on vaja tipp-
kooli, mis pakub IB õpet, kus 
kõrvuti ingliskeelse hariduse-
ga saaks õppida ka eesti kee-
les,“ ütles Taavi Kotka. “Tei-
seks – mina olen üks neist, kes 
sõidab iga päev Viimsist Üle-
mistele kontorisse. Neid ini-
mesi on siin 600–1000 vahel. 
Miks ma lähen Viimsist Üle-
mistele? Sest mul ei ole Viim-
sis pinda, mida rentida. Inime-
sed soovivad erilist, kallimat 
pinda – meil on ju vaade Tal-
linna lahele – kasutame selle 
ära. Kolmandaks, vald vajab teh-
noloogiarikast ettevõtlust. Vald 
peaks juhtima seda, et Viimsi 
valla territooriumil tegutsev et-
tevõtlus oleks keskmisest kõr-
gemat lisandväärtust pakkuv 
ja keskmisest kõrgemat palka 
maksev,” rääkis Taavi Kotka. 

Kristjan Lepik rääkis, et nad 
on ehitanud Teleporti, mis ai-
tab leida inimestel enda jaoks 
maailma parima linna, kus ela-
da. “Meil on veerand miljonit 
klienti üle maailma ja meie tu-
lemused näitavad, et inimesed 
hindavad enim puhast kesk-
konda. Meie jaoks on see tava-
line, aga Londonis asub lähim 
mets kesklinnast 3 tunni tee 
kaugusel. Kõik olulised kritee-

riumid: madalad elamiskulud, 
vähene kuritegevus – ka need 
on meil väga head. Väga pal-
jud linnad üritavad justkui kõi-
gile meeldida, aga nii ei meeldi 
kellelegi. Tegemiste keskpunkt 
peaks olema leida unikaalne 
lugu.”

Viimsile linnaõigused?
Turismi arutelugruppi juhata-
nud Ain Hanschmidt ütles, et 
Viimsi vald on juba praegu 
ühest otsast linnastunud, võib-
olla peaks Viimsi taotlema lin-
na õigusi, et teha Tallinnaga pa-
remini koostööd. “Valla jaoks 
on kõige olulisem luua Viimsi-
le imidž ja see välja kujundada 
– luua töörühm, kes hakkaks 
sellega tegelema,” ütles Ain 
Hanschmidt. “Kui Viimsi ku-
jundaks välja kuvandi, et on 
kõige parema elukeskkonnaga 
koht, siis tuleks kõik turistid 
seda vaatama.”

“Väga oluline on, et val-
lakeskus oleks paremini välja 
kujundatud. See peaks olema 
ka arhitektuurselt põnev ja 
ilus – pole vaja arendada ainult 
mahtusid. Oleks tore, kui kor-
raldataks avalikud konkursid, 
millel osaleks vähemalt Eesti, 
kui mitte maailma nimega ar-
hitektid,” rääkis Ain Hansch-
midt. “Viimsis on vaja turismi-
infopunkti – see võib-olla ka 
äpp. Balti merel sõidab ringi 
ca 1,5 miljardit eurot – varem 
või hiljem hakkavad nad ka 
Eesti väikesadamaid külasta-
ma. See on valdkond, millega 
meelitada Viimsit külastama,” 
lisas Ain Hanschmidt. 

AS-i Selver juht Kristi Lomp 
leidis, et Viimsis oleks vaja 
ka rohkem meelelahutust, mis 
annaks inimestel põhjust spet-
siaalselt siia tulla. “Ka mujal 
elavatele inimestele peaks pak-
kuma põhjust Viimsisse tulla,” 
lisas Kristi Lomp. “Kaubandu-
se seisukohast on siin praegu-
seks vähem ruumi traditsiooni-
lisele ketikaubandusele. Puu-
dus on hoopis nišikaubandu-
sest. Näiteks Balti jaama turu 
ja Telliskivi linnakus olevate 
poodide sarnastest kauplustest, 
et rikastada valikuid kohaliku-
le inimesele.“

Meri pakub suure 
võimaluse
“Miks stardib igal hommikul 
nii palju inimesi Viimsist kesk-
linna suunal ja õhtul tagasi?” 
küsis Arco Vara partnersuhete 
juht Daniel-Aleksander Chasan. 
“Inimesed, kes välja sõidavad, 
töötavad suurema lisandväärtu-
sega töökohtadel. Või viivad 
oma lapsi koolidesse. Need koo-
lid või vähemalt nende filiaalid 
võiksid olla siin. Kui need ini-
mesed saaksid kõik teenused 
siin kätte, väheneks ka liiku-
mine. See omakorda lahendaks 
transpordi- ja ummikuküsimu-
sed.”

Daniel-Aleksander Chasan 
lisas, et Viimsis on meri, aga 
see on täiesti kasutamata. 
“Viimsil võiks olla jahisadam, 
et inimesed ei peaks oma vee-
sõidukeid mujal hoidma. Sa-
muti on puudulikud vaba aja 
veetmise võimalused – juurde 
peaks lisama avaliku halduse 
teenuseid, nii mere ääres kui 
ka mujal, mis oleks mugavalt 
komplekteeritud, et tekiks sü-
nergia. Kui inimestele pakkuda 
head elu- ja töökeskkonda, jää-
vad nad Viimsisse,” ütles Da-
niel-Aleksander Chasan. “Töö-
jõu leidmine ja hoidmine on 
Viimsis kindlasti suur küsimus. 
Kuna suur osa meie töötajatest 
tuleb Lasnamäelt, võiks selle 
transpordiühenduse üle vaada-
ta, et oleks mugavam sealtkan-
dist inimesi tööle tuua,” rääkis 
Kristi Lomp.

Viimsi Teataja

tudeng uuris Viimsi 
joogivett
Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) parimaks lõpu-
tööks osutus keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise 
eriala üliõpilase Mirle Lembineni uurimus “Joogi-
vee tootmiseks kasutatavate filtermaterjalide 
võrdlus Viimsi veevärgi näitel”.

Töö juhendaja, keskkonnatehnika lektor Erki Lemberi sõ-
nul vajab Viimsi põhjavesi enne tarbimist enamasti töötle-
mist liigse raua ja mangaani sisalduse ning radionukliidide 
tõttu. Üliõpilane Mirle Lembinen uuris pilootseadme abil 
erinevaid filtermaterjale, tehnoloogilisi režiime ja lahen-
dusi ning leidis parima kombinatsiooni nimetatud ühendi-
te eemaldamiseks.

Lember lisas, et tegemist on mahuka analüüsiga, mis 
tugineb rahvusvahelistel teadusartiklitel ning katsetustel. 
Töös välja pakutud lahendust kasutatakse tulevikus Viimsi 
veevärgi filtrites – nii annab lõputöö panuse, et ka tulevi-
kus oleks viimsilastel kvaliteetne joogivesi

Ettevõttepoolseks lõputöö juhendajaks on AS-i Viimsi 
Vesi veetöötluse juht Nele Nilb.

Tallinna Tehnikakõrgkool

Ettevõtjad arutasid Viimsi 
arenguvõimaluste üle

Ettevõtluse ümarlauda juhtis ettevõtja ja riigitegelane Raivo Vare.

Viimsiga seotud ettevõtjad Rannarahva muuseumis tulevikuvisioone arutamas. Fotod Tiit Mõtus 

Lions Club 100 juubelipiknik 
100 aastat tagasi 7. juunil 1917 asutati heategevusorga-
nisatsioon Lions Club, mis tänaseks on kasvanud maailma 
suurimaks organisatsiooniks omas valdkonnas. 

Eestis on aktiivselt tegutsemas juba 61 omanäolist lõviklu-
bi. Viimsi Rannarahva muuseumis tähistati seda olulist sünd-
must koos paljude teiste heategevusorganisatsioonidega 
nagu Rotary klubi, Zonta klubi, BPW Estonia jt. 

Pildil jäid Viimsiranna LC klubi liikmed koos ühisloominguna 
valminud taiesega "Heade mõtete maal". Maali loomisest said 
osa võtta kõik soovijad, kes sel suvisel peol viibisid.  Oksjonil 
müüdud maali tulu läheb koostöös Pere Optikaga lasterikaste 
perede lastele prillide ostmiseks. 

Marika Tomberg
LC Viimsiranna

Viimsiranna LC klubi liikmete heategevuslik maal. 
Foto LC Viimsiranna

Toidu päästmise nutirakendus 
ResQ-Club laienes Eestisse
Moodne toidu päästmise rakendus ResQ-Club on läbinud 
Eestis edukalt testperioodi ja tegutseb nüüd ametlikult. 

ResQ-Club on soomlaste loodud teenus, mis aitab päästa 
restoranides ülejäänud toitu, mis on siiani läinud äraviskami-
sele. Restoranid saavad üles laadida üle jäänud lõunapakku-
misi soodushinnaga. Klient saab vastava info kodulehelt või 
rakenduse kaudu, vormistab tellimuse ja läheb  toidule järgi.

“Kõik algab suhtumisest. Küsimus ei olegi kogustes, vaid 
põhimõttes ja hoolimises. Tallinnas on meil hetkel koostöö 30 
restoraniga. Oleme ka läbirääkimistes Eesti Hotellide ja Resto-
ranide Liiduga, kelle liikmed on selgelt meie teenuse suurim 
sihtgrupp. Samuti aitab Tallinna Ettevõtlusamet omalt poolt 
kaasa säästliku mõtteviisi edendamisele, mida esindame,” tõ-
des ResQ-Clubi Eesti juht Indrek Kaing. 

ResQ-Club ametlik avamine toimus 16. mail Soome suur-
saatkonnas Tallinnas. Saatkonna nõunik Marko Laine tõdes, et 
toidu raiskamine on mure terves Euroopas. Stockholmi Kesk-
konnainstituudi Tallinna Keskuse esindaja Evelin Piirsalu rääkis 
lähemalt raisku mineva toidu kogustest Eestis siin läbiviidud 
uuringute põhjal.

“Toidukadu Eesti toitlustusasutustes ca 9 miljonit kilo aas-
tas. Kindlasti saab osa sellest toidust päästa ning ResQ-Clubi 
tegevus pakub siin ühe võimaliku lahenduse,” tõdes Piirsalu. 

Tegevust plaanitakse laiendada regioonide kaupa. Esime-
seks fookuseks on Tallinn ja Harjumaa. 

Indrek Kaing
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13. juunil toimus Uus-
Pärtle lasteaia sarikapidu. 
Sarikapärja tõi maja kõi-
ge kõrgemast tipust alla 
Viimsi abivallavanem Jan 
Trei, kelle sõnul on ehitus 
kulgenud plaanikohaselt. 

Pidulikul sündmusel kostitati 
ehitajaid, et vastavalt rahvapä-
rimusele tagada seeläbi hoone-
le hea õnn ja luua head suhted 
majavaimuga.

Sarikapidu on kogu ehitus-
protsessis märgilise tähenduse-
ga, kuna hoone on saavutanud 
oma struktuurse lõppkõrguse. 
“Ehitajad on teinud väga head 
tööd. Meie uus lapsesõbralik las-
teaiahoone on saavutanud oma 
välise näo ning nüüd jääb üle 
vaid sisetööd lõpetada. Juba õi-
ge pea saavad lapsed uut maja 
kasutama hakata,” sõnab abi-
vallavanem Jan Trei.

Uus-Pärtle lasteaia valmimi-
sel tekib juurde kuni 144 laste-
aiakohta, mille hulgas on ka 
kümme erivajadusega lapse koh-
ta. Kahekorruselisse hoonesse 
netopinnaga 1551 ruutmeetrit on 
planeeritud ruumid muusika-, 
kunsti- ja võimlemistundideks 
ning ka teraapiaks. “Viimsi on 
jõudsalt kasvav vald, mida ise-
loomustab noorte perede roh-
kus. Vajadus lasteaiakohtade jä-
rele on aasta-aastalt kasvanud 
ning see peegeldab selgelt, et 
oleme noortele perekondadele 
atraktiivne elukeskkond,” rää-
gib Jan Trei.

“Kaasaegse omavalitsusena 
soovime oma elanikele pakku-
da parimaid õppetingimusi ja 
-keskkonda. Lapsed ja hari-
dus on kindel prioriteet, mil-
lesse panustamine on justkui 
investeering tulevikku,” ütleb 
abivallavanem. Koolikohtade 
kõrval püsib Viimsis vajadus 

jätkuvalt ka lasteaiakohtade jä-
rele. 2017. aasta jaanuari sei-
suga oli munitsipaallasteaia ko-
ha ootel järjekorras umbes 300 
last. Kuigi lähiaastatel hakkab 
lasteaiaealiste laste arv tasapisi 
langema, püsib siiski vajadus 
täiendavate lasteaiakohtade loo-
mise järele.

Hoone projekteerimisel on 
arvestatud energiatõhususega. 
Ehitis tuleb vormilt ümar ees-
märgil, et välisseina pinda oleks 

võimalikult vähe. Suvekuudel 
on rühmaruumides tagatud mõist-
lik õhutemperatuur, selleks on 
ümber hoone projekteeritud 
parajalt lai räästas, mis annab 
varju nii päikese kui ka vihma 
eest. Lisaks on akendel päike-
sekaitseklaasid.

MLA Viimsi Lasteaiad di-
rektor Maie Roos on õnnelik 
lasteaedade perre lisanduva uue 
ja kaasaegse õpikeskkonna üle. 
“Oleme kindlad, et valmivas 
lasteaias tunnevad ennast häs-
ti kõik lapsed, sest Uus-Pärtle 
majja on planeeritud ka erili-
sed tingimused erivajadustega 
lastele. Kunstiteraapia-, füsio-
teraapia- ja muusikateraapia-
tubades on võimalik pakkuda 
erivajadustega lastele väga va-
jalikke ja arendavaid tegevusi. 
Kuna erivajadustega lapsi saab 
õpetada ja arendada eelkõige 
meelte ja tunnetusprotsesside 
kaudu, on hoonesse kavanda-
tud tunnetustuba, mis pakub sti-
mulatsioonivahendeid eri meel-
tele: nägemine, kuulmine, haist-

uus-Pärtle lasteaed 
pidas sarikapidu

Uus-Pärtle lasteaia ehitus sujub plaanipäraselt. Fotod Liina Rüütel

mine ja kompimine. See aitab 
kaasa seoste tekkimisele ning 
põhjus-tagajärg arusaama ku-
junemisele. Tähtsad komponen-
did tunnetustoas on valgustus, 
mööbel, mullitorud, projektor, 
audiovisuaalne tehnika, fiiber-
optilised kiud, sensormatid jne,” 
sõnas Roos.

Uus-Pärtle lasteaia hoone on 
projekteerinud Arhitektuuri-
nurk OÜ. Projekteerimisel on 
aluseks võetud 2012. aastal Haab-
neeme alevikus Veiko Teini ka-
vandi järgi valminud 144-ko-
haline Laanelinnu lasteaed, mis 
on ühtviisi nii funktsionaalne, 
energiasäästlik kui ka hubane 
ja lapsesõbralik. Lasteaia ehi-
tab Nordlin Ehitus OÜ. Uue 
kuue rühmaga Uus-Pärtle las-
teaia ehitus läheb maksma 1,7 
miljonit eurot. Projekti kogu-
maksumusest 85% saab vald 
EAS-i toetusena regionaalaren-
gu fondi linnapiirkondade jät-
kusuutlikkuse meetmest.

Elis Tootsman

Koolilõpp – neli 
kulda, viis hõbedat
Tänavu kevadel saab gümnaasiumi lõputunnis-
tuse 162 Viimsi noort, neist neli lõpetab kooli 
ainult suurepäraste hinnetega ehk kuldmedaliga 
ja viis õpilast hõbemedali vääriliste tulemustega.

Kuldmedali pälvivad Laura Liisa Katariina Jürgenson ja 
Wiljar Lobjakas Viimsi Koolist, Samela Kivilo Tallinna 
Reaalkoolist ja Katariina Past Tallinna Inglise Kolledžist. 

Hõbemedali saavad Pamela Abreldaal ja Gertu Herz-
mann Viimsi Koolist, Inger-Adele Mägi Gustav Adolfi 
Gümnaasiumist ning Anette Maria Rennit EBS Gümnaa-
siumist. Hõbemedali tasemega ehk väga heade tulemuste-
ga lõpetas ka Priit Robas Eesti Rahvusvahelisest Koolist, 
kus õppis rahvusvahelise IB õppekava järgi.

Viimsi vallavalitsuse korraldusega premeeritakse kuld-
medaliste 1000 ning hõbemedaliste 750 euro suuruse sti-
pendiumiga. Samuti on kena tava kutsuda tublimad lõpe-
tajad vallavanema pidulikule vastuvõtule. Tänavu toimub 
õnnitlemine 19. juunil Noa restoranis.

Aet Tampuu
Üldhariduse spetsialist

Rein Ottosoni purje-
spordikool saab Lepp-
neemes veel ühe hoone
1. juunil tähistas Rein Ottosoni purjespordikool 
20. tegevusaastat. Täna töötab kool Pirital ja 
alates 2013. aasta 1. juunist ka Leppneeme 
sadamas. 

Kokku on purjespordikoolis 100 õpilast, neist pooled on 
Viimsi valla lapsed ja noored. Purjespordikool eesotsas 
Eesti ühe parima sporditreeneri Rein Ottosoniga on nende 
aastate jooksul õpetanud tuhandetele noortele purjetamist 
ning austust mere vastu. Tipptreenerina on Ottoson viinud 
palju Eesti sportlasi tippu – Tõnu ja Toomas Tõniste, Tuu-
li Org, Liis Uustalu-Koort, Krista Kruuv, Peter Šaraškin, 
Paavo Pettai ning täna tipus olevad Karl-Martin Rammo, 
Anna-Maria Sepp, Kätlin Tammiste jt on vaid väike osa 
tema õpilastest. 

Viimsi valla esindajad käisid Ottosonile ja tema õpi-
lastele õnne soovimas. “Viimsi on merevaimu vald ja ran-
narahva kodu, kus purjetamine elamise osa,” ütles abival-
lavanem Jan Trei. “Meil on väga vedanud, et meie vallas 
toimetab Rein Ottoson, kes on 20 aastat õpetanud purje-
sporti. Ta on treeninud õpilasi innuga ning parimad on ka 
olümpiale jõudnud.” 

Nii mõnedki Rein Ottosoni kunagised kasvandikud 
jätkavad purjetamistreeneritena, kasvatades ala järjepide-
vust ja tugevat kandepinda. 2013. aastal sai PRIA ja Viim-
si valla, samuti toetajate ja purjespordikooli enda osalusel 
valmis kooli filiaal Leppeneeme sadamakail – siin asub 
väike õppehoone ning merekonteiner paatide hoidmiseks. 
Sellega loodi Viimsi lastele ja noortele võimalus alustada 
purjetamisega oma kodule lähedal. Leppneemes on tree-
ningrühmad pidevalt suurenenud ja väike majake jääb las-
tele kitsaks. 

Jan Trei lubas, et vald ehitab Rein Ottosoni purjespor-
dikooli 20. juubeliaastaks teise õppehoone. “Läbi uue hoo-
ne rajamise avardame veelgi purjespordialase hariduse 
andmise võimalusi meie kogukonnas,” ütles ta.

Palju õnne ja edu Rein Ottosoni purjespordikoolile ja 
kooli kasvandikele edaspidiseks!

Haridus- ja kultuuriamet

12. juunil avas abivallavanem Jan Trei Viimsi noortekeskuses 
tänavuse õpilasmaleva suve. Esimeses vahetuses osaleb 54 
noort. 

Traditsiooniliselt töötavad noored heakorrarühmades lasteae-
dades, raamatukogus, Rannarahva muuseumis ja Viimsi vabaõhu-
muuseumis. Lisaks annavad esmakordselt noortele tööd ka Viimsi 
ettevõtted – Viimsi Keskuses tegutsevad ettevõtted (lepingulised 
koostööpartnerid Viimsi Selver, Koduekstra, Sportland ja Apollo 
ning koostöö raames MyFitness ja MUUUV Viimsi seiklusmaa) ning 
Tallinn Viimsi SPA. 

Abivallavanem Jan Trei tänas malevasuve avades kõiki noori, 
kes panustavad Viimsi arengusse, ning partnereid, kes annavad 
noortele võimaluse. “Olen alati kõikidele sõprade lastele soovi-

Head malevasuve Viimsi õpilasmaleva esimesele vahetusele! Foto Viimsi Teataja

tanud malevakogemust, sest see õpetab nii tööharjumust kui ka 
meeskonnatööd ja mõtlemist. Mul on hea meel, et lisaks tavapä-
rastele koostööpartneritele on kohalikud ettevõtted valmis pak-
kuma töökogemust meie noortele,“ sõnas Trei.

Lisaks tööpäevadele on kavas ka ühised vabaaja tegevused – 
ekskursioon Muuga sadamasse, ühised tegevused noortekesku-
ses, ühine õhtupoolik Kuulsaalis jms.

Noorte malevasuve koordineerivad haridus- ja kultuuriamet 
ning kommunaalamet koostöös Viimsi noortekeskustega.

Lisainformatsioon: Kadi Bruus, tel 602 8862, e-post kadi@viim-
sivv.ee.

Kadi Bruus 
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Viimsi õpilasmalev alustas hooaega

Sarikapärg on alla toodud.

Rein Ottoson on oma koolis 20 aastat lastele õpetanud 
purjetamist ja teisi meretarkusi. Foto Annika Koppel
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Projekteerimistingimused 
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Ran-
nakuuse tee 6 kinnistule, Haabneeme alevikus, Viimsi val-
las Rannakuuse tee 6 detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Rannakuuse 
tee 6 krundile üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingi-
muste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlu-
sele ja selle juurde lisatud eskiisile soovib omanik  kavandada 
üksikelamule kuni 3-kraadise kaldega katuse (visuaalselt la-
mekatus). Rannakuuse tee 6 kinnistu asub alal, kuhu on Viim-
si vallavalitsuse 24.05.2013 korraldusega nr 595 kehtestatud 
Rannakuuse tee 6 detailplaneering, millega on määratud hoo-
ne katuse kalded 20 kuni 40 kraadi. Antud juhul arvestab Ran-
nakuuse tee 6 detailplaneeringukohase katusekalde muut-
mine piirkonna hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste 
väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või 
avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle 
teemaplaneeringuid. Ennekõike on tegu olukorraga, kus muu-
detaks arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslike tingimusi 
ühe krundi ulatuses ja seda nii, et see haakub naabruskonda 
rajatud üksikelamute arhitektuurse vormiga ja on vastavuses 
kehtestatud planeeringu algse lähteülesandega. Tulenevalt 
ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 4 ja 8 võib kohalik oma-
valitsus projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel 
juhul hoone(te) või olulise rajatise detailplaneeringus käsit-
letud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi 
nii, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. 
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste and-
mise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes 
Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja es-
kiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse admi-
nistratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimus-
te eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projek-
teerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust 
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, 
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Heki 
tee 8 kinnistule, Haabneeme alevikus, Viimsi vallas  Saare-
Paenurme maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Heki tee 8 
krundile korterelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste 
taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele  ja 
selle juurde lisatud eskiisile soovib omanik  kavandada kor-
ter-elamule 0 kuni 3 kraadise kaldega katuse (visuaalselt 
lamekatus). Heki tee 8 kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi valla-
valitsuse 02.05.2003 korraldusega nr 318 kehtestatud Saare-
Paenurme maaüksuse detailplaneering, millega on määratud 
hoone katuse kalded 15 kuni 45 kraadi. Antud juhul arvestab 
Heki tee 8 detailplaneeringukohase katusekalde muutmine 
piirkonna hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste väljas-
tamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku 
huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle tee-
maplaneeringuid. Arhitektuurilisi tingimusi muudetaks nii, et 
see haakub naabruskonda rajatud korterelamute arhitektuur-
se vormiga ja on vastavuses kehtestatud planeeringu algse 
lähteülesandega. Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, 
lg 4 p 4 ja 8 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimus-
tega täpsustada asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise 
detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või 
kujunduslikke tingimusi nii, et ei muutu planeeringualale esi-
algselt antud ehitusõigus. Kohalik  omavalitsus korraldab pro-
jekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 
ja 31 lg 1 alusel.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes 
Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja es-
kiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse admi-
nistratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimus-
te eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projek-
teerimistingimuste eelnõu avalikustamisest  arvates arvamust 
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatak-
se, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta arvamust avaldada.

Ehitusamet

EELK Randvere Püha Peetri koguduse
165. AASTAPÄEVA jumalateenistus 
toimub 9. juulil kell 14.30.

Osaleb Ida-Harju praost Jaanus Jalakas
ja tema pereansambel.

Olete kõik oodatud!

Olles olnud aastaid Viimsi 
ühe suurima, Pärnamäe 
küla külavanem, on mul 
harjumus suhtuda oma 
kodupaika põhimõttel: 
kus viga näed laita, seal 
tule ja aita. Kui tahta, et 
asjad meie koduvallas 
paremaks läheksid, tuleb 
alustada iseendast ja oma 
koduümbrusest. 

Hoolivus on nakkav, teotahe ja 
tegutsemine kaasav ja inspiree-
riv, tulemuseks on hea enese-
tunne, ilusam kodupaik ja pa-
rem homne.

Olen pärit Viljandimaalt Suu-
re-Jaanist ja Viimsist sai minu 
armastatud kodupaik 2004. aas-
tal, kui kolisin nn põllupeal-
sesse uusarendusse Pärnamäe 
külas. Just selles külas tärkas 
minus sügav soov teha oma ko-
duvalla heaks rohkem kui liht-
salt oma koduümbruse korras-
hoid. Õnneks leidus kaasamõt-
lejaid ja nii sündis siiani kü-
laelu aktiivsena ja kogukonda 
ühtsena hoidev külaselts. Olen 
saanud väga rikastava kogemu-
se, nähes, kuidas tänu kogu-
konna aktiivsusele ja kokku-
hoidmisele on uusarendusest saa-
nud armastatud ja hinnatud elu-
paik paljudele peredele, suure-
nenud on turvalisus ja koostöö.

Vaadates tagasi oma elu-
le Viimsis, leian, et tänaseks 
oleme saavutanud palju, las-
teaiakohtade kriis on lahenda-
tud ja rõõm on kuulda, kuidas 
juba pooleteiseaastased lapsed 
võivad saada koha lasteaeda, 
kui vanematel selline vajadus 
peaks tekkima. Veel kuus aas-
tat tagasi olin olukorras, kus 
esimesed aastad pidin oma 
kahte väikest last eralasteae-
da viima ja ei olnud sugugi 

kindel, kas mõni munitsipaal-
lasteaia koht enne laste kooli-
ealiseks saamist üldse vabaneb. 
Raskemaks tegi olukorra vane-
mate jaoks ka vallapoolse era-
lasteaedade toetuse puudumi-
ne, mis nüüdseks on aga ellu 
viidud. 

Mul on hea meel, et meie 
koolivõrk täieneb ning et spor-
dirajatised on lõpuks ometi kaas-
aegse suurvalla väärilised. Sa-
mas usun, et Viimsi vajaks täien-
davalt veel ühte erakooli. Mul-
le väga meeldis Enn Tammaru 
arvamuslugu Viimsi Teatajas 
(05.05.2017), kus räägiti Viim-
sist kui ülikoolivallast. Pool-
dan idee elluviimist! Ühinen 
täiesti ka Siim Kallase mõtte-
avaldusega koostöökogust (Viim-
si Teataja 21.04.2017 ). Viim-
si juhid peaksid tõesti rohkem 
kuulama ja oskuslikult ära ka-
sutama oma kõige väärtusliku-
mat vara, st oma inimesi, nen-
de kogemusi, ideid ja teotahet.

Huvihariduse parandamine 
Viimsis vajab lähiaastatel kõr-
gendatud tähelepanu – juurde 
on vaja nii muusika-, spordi- 
kui ka kunstikoole, mis an-

navad meie lastele tulevikuks 
hindamatu kaasavara. Meil on 
piisavalt lapsi ja ka täiskasva-
nuid õpihuvilisi, et luua Viim-
sisse rohkem tipptasemel õpe-
tajatega huvikoole. Mitme lap-
se emana olen ka selle poolt, et 
sarnaselt Rae vallale peaks ka 
meie vallas ellu viima huvirin-
gide osalise hüvitamise süstee-
mi oma valla sissekirjutusega 
peredele; see aitab tagada eri-
nevate sisstulekutega perede las-
tele võimaluse huviringides osa-
lemiseks.  

Looduskeskkonnast rääki-
des on kurb, mis toimub meie 
metsaaladega. Siinkohal olen 
veendunud, et peame kaitsma 
rohealasid ning hoidma ranna-
alad puhtana ja elanikele ava-
tuna. Arvan, et kogu Viimsi 
üldplaneering vajaks ülevaata-
mist, korrigeerimist ja kaas-
ajastamist, lähtudes põhimõt-
test hoida meie rohevõrgustik 
rikkumata ja piirata elamuaren-
dust. Olukorras, kus liiklus-
ummikud Tallinna suunal on 
vältimatud nii hommikusel kui 
ka õhtusel tipptunnil, tundub 
mulle lausa kuriteona lubada 
uutel kortermajadel kerkida. 
Kaasajastame üldplaneeringu, 
viime olemasoleva infrastruk-
tuuri vastavusse oma vajadus-
tega ning vaatame siis hooli-
kalt ja vastutustundlikult, kuhu 
ja mida ehitada. Ummikute prob-
leemi aitaks natukenegi lee-
vendada ühistranspordiühendu-
se parendamine pealinnaga. Loo-
dan, et pärast Vehema tee ja 
Tulbiaia tee rekonstrueerimist 
saame suunata 1A bussiliini lä-
bi Pärnamäe küla ja Lubja kü-
la. 

Samuti toetan täielikult Viim-
si ettevõtluskeskkonna elavda-
mist – ka kodulähedased väi-

kesed kontoripinnad toimivad 
kui liiklusummikute vähenda-
jad ning saavad olla ka kogu-
kondliku ühtsuse ja koostöö-
projektide ideede kasvulavaks. 
Rõõm oleks tervitada meie val-
las innovatiivseid nutikaid et-
tevõtteid oma kontoritega. 

Üks murekoht on veel. Ni-
melt usun, et meie tervishoiu-
teenused vajavad täiendust, öö-
päevaringse valvearsti koha loo-
mine ei tohiks meile üle jõu 
käia. 

Kokkuvõttes kutsun igat 
viimsilast üles olema hooliv 
oma kodukoha suhtes, tegutse-
ma ise aktiivsemalt meie elu 
parandamist vajavates valdkon-
dades nii ideede, konstruktiiv-
sete lahenduste kui ka konk-
reetsete tegudega. Hea meel oli 
näha, et elanikke kaasati Viim-
si valla arengukava koostamis-
se ja seda võimalust kasutati ka 
aktiivselt ära – sisend oli vääri-
kas ja igati sisukas, loodan, et 
see ka arengukavas kajastub. 
Ma usun, et nii edasi liikudes 
suudame oma kogukonna tuge-
vust ja ühtsust peegeldada ka 
väljaspoole koduvalda ja Viim-
si ei ole enam tuntud kui kor-
ruptsiooni ja ebakindla poliiti-
lise maastiku allikas, vaid meid
teatakse kui hästi korraldatud 
ja hoitud looduskaunist kodu-
kohta ning tugevat ja ühtse ko-
gukonnaga rannarahvast. Sest 
just nii me iseend ka ju tun-
neme, mina vähemalt tunnen 
nii, ja aitan ka tulevikus kaasa 
Viimsi tõeliste väärtuste hoid-
misel ning kogukonna sidusu-
se loomisel.

Jõudu ja heatahtlikkust üks-
teise suhtes!

Annika Vaikla
Viimsilane

Viimsi – paik, kus on 
hea elada

Annika Vaikla. Foto erakogu

Kui valesti, siis uuesti!
2. juuni 2017 Viimsi Teatajas lk 18 artiklis “Hobikeegel hoiab 
seeniore rajal ning mälu erksana“ oli viga mälumängus III ko-
ha saavutanud võistkonna liikmetes. 
Võistkonda kuulusid A. Mik, T. Teras ja R. Dontsov.

Viimsi PÜ Bowlinguklubi juhatus

Detailplaneeringud
26.06.2017 algusega kell 16 toimub Viimsi vallamaja I kor-
ruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Püünsi küla, kinnistu 
Rohuneeme tee 112 detailplaneeringu eskiislahendust tut-
vustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist ja-
gada 6898 m2 suurune kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbe-
ga krundiks, üheks elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks (50% 
elamumaa/ 50% ärimaa) ning moodustatavatele kruntidele juur-
depääsuks vajaliku teemaa sihtotstarbega krundiks ning määrata 
krundi ehitusõigus kolme 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete 
ning ühe 1-korruselise elu- ja ärihoone ehitamiseks, sh määrata 
krundi tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning liikluskorralduse 
põhimõtted.

28.06.2017 algusega kell 16 toimub Viimsi vallamaja I 
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistu 
Uus-Jaani detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik 
arutelu.

Detailplaneeringu lahendus kujundab ligikaudselt 0,65 ha 
suuruse planeeringuala ruumilise terviklahenduse, mis arvestab 
ümbritseva elukeskkonna ehitustavadega. Detailplaneeringuga 
moodustatakse Uus-Jaani kinnistule 5 pereelamumaa krunti, ku-
hu on õigus ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone ning üks 
tee- ja tänavamaa krunt eratee tarvis. Moodustatud pereelamu-
maa krundile määrab detailplaneering ära ka krundi asukohast 
lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabru-
ses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse ja mis 
sobitub ümbritseva keskkonnaga.

Lisaks määrab käesolev planeering ära tehnovõrkude asuko-
had, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahenduse ning haljastuse 
põhimõttelise kujunduse, mis toetub Uus-Jaani kinnistule koosta-
tud puistu hinnangule/dendroloogiale.

Detailplaneeringute eskiislahendusetega on võimalik tutvuda 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Viimsi vallavalitsus koos-
töös Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuameti hallatava 
Päevakeskusega Käo 
algatas Euroopa Sotsiaal-
fondi (ESF) projekti “Töö-
turul võrdväärset osa-
lemist toetav intervall-
hoiuteenus Tallinnas ja 
Viimsis“. 

Tegemist on ESF-i taotlusvoo-
rust “Eakatele, erivajadustega ja 
toimetulekuraskustega inimes-
tele ning nende pereliikmete 
töölesaamist toetavad hoolekan-
deteenused” toetust saanud pro-
jektiga. Projekti perioodiks on 
01.03.2017–28.02.2019.

Viimsi valla sotsiaalhoole-
kanne on seni olnud pigem in-
dividuaalsetele toetustele põhi-
nev, kuid kuna elanikkond on 
kiiresti kasvanud ning prognoo-
sida võib ka erivajadustega ini-
meste arvu suurenemist vallas, 
siis on tekkinud vajadus aren-
dada erinevatele sihtgruppide-
le teenuste süsteemi. 

Eestis on kokku 2643 öö-
päevaringset teenusekohta, sh 
Tallinnas on 2016. aasta 1. jaa-
nuari seisuga 13 ööpäevaring-
set hooldusteenuse kohta (riik-
lik erihoolekandeteenus). Päe-
vakeskus Käo osutab Tallinnas 
ainsa asutusena raske ja süga-
va intellekti- ning liitpuudega 
täiskasvanutele intervallhoiutee-
nust viie teenuskohaga alates 
2008. aastast. Teisi teenuseid on 
keskus pakkunud juba alates 
1996. aastast. Päevakeskuse Käo 
spetsialistid omavad praktilist 
kogemust ja spetsiifilist välja-
õpet.

Vanematele/eestkostjatele 
on tähtis intervallhoiuteenuse 
kättesaadavus juhul, kui pere-
konnas tuleb ette ootamatuid 
olukordi, mille tõttu on lühi-

Intervallhoiuteenus 
tallinnas ja Viimsis

ajalise etteteatamisega vajadus 
ööpäevaringse hooldusteenuse 
järele. Intervallhoiuteenuse ees-
märgiks on toetada raske, süga-
va intellekti- või liitpuudega täis-
kasvanute perekondade toime-
tulekut parima võimaliku elu-
kvaliteedi tagamisel, andes va-
nematele/eestkostjatele võima-
luse ajutiseks puhkuseks või eri-
juhtudeks kodust eemalviibimi-
seks.

Intervallhoiuteenuse va-
jadus on nii Tallinnas kui ka 
Viimsis, kus raske ja sügava 
intellekti- ning liitpuudega 
täisealistele isikutele intervall-
hoiuteenuse osutajad puudu-
vad või on neid minimaalselt. 
Avaliku või ärisektori teenuste 
pakkujad ei ole täna valmis 
raske ja sügava vaimu- ning 
liitpuudega isiku teenindami-
seks, kuna neil puudub selleks 
vajalik pädevus ja vajalikud 
tingimused (kohandatud kesk-
kond, teadmised ja kogemu-
sed). 

Pikaaegne hoolduskoor-
muse kandmine ja eemalolek 
tööturult mõjutab tööealiste 
hooldajate vaimset ja füüsilist 
tervist ning seeläbi raskendab 
aktiivsele tööturule sisenemist. 
Suurem risk on langeda ma-
janduslikult ja sotsiaalselt eba-
võrdsesse olukorda, võrreldes 
töölkäivate inimestega. Kui õi-
geaegselt ei suudeta inimese 
toimetulekut toetada ja teenu-
seid hoolduskoormuse vähen-
damiseks pakkuda, siis hiljem 
on kohaliku omavalitsuse ja/
või riigi kulud inimese toime-
tuleku tõstmisel suuremad.

Projekti eesmärk on ööpäe-
varingse intervallhoiuteenuse 
osutamise abil luua Tallinnas ja 
Viimsis raske ja sügava intel-
lekti- ning liitpuudega täiseali-
sele isikule ja suure hooldus-

koormusega tööealisele teenuse 
kasutaja vanemale/ eestkostjale 
soodustavad tingimused tööl 
käimiseks, töö leidmiseks ja 
töö säilitamiseks. 

Projekti käigus luuakse 6 in-
tervallhoiuteenuse kohta (4 koh-
ta Tallinnas päevakeskuse Käo 
Maleva keskusse ja 2 kohta 
Viimsi vallas AS Rannapere pan-
sionaadi ruumidesse), et pakku-
da teenust vähemalt 16 raske ja 
sügava intellekti- ning liitpuu-
dega täisealisele isikule ajavahe-
mikul 01.09.2017–28.02.2019.

Päevakeskusel Käo ja Viim-
si vallal on olemas intervall-
hoiuteenuse osutamiseks vaja-
likud ruumid. Päevakeskusel Käo 
on intervallhoiuteenuse osuta-
mise eelduseks asjaolu, et sa-
mas hoones osutatakse päeva-
hoiu-, erihoolekande-  ja reha-
bilitatsiooniteenuseid ning sel-
lega seoses on võimalik mit-
mekesiselt sisustada päeva ak-
tiivsete tegevustega.

Trinidad Consulting OÜ di-
sainerid töötavad välja inter-
vallhoiuteenuse sisu, pilootpro-
jekti ja arendavad teenust läbi 
koosloome meetodi 1.03.2017 
–28.02.2018. Protsessi kaasa-
takse valdkonnaga seotud osa-
pooli. Koosloomes toimub tee-
nuste disainimine koostöös tee-
nusepakkuja ja teenusekasuta-
jatega. Koosloome lähtub põ-
himõttest, et teenusekasutaja ei 
ole passiivne avalike teenuste 
tarbija, vaid aktiivne osaleja tee-
nuse planeerimises ja pakku-
mises. Koosloome aitab kaasa 
majanduslikult efektiivsete ja 
sihtrühma vajadustest lähtuva-
te teenuste planeerimisele ja 
osutamisele. Ka Euroopa Liidu 
(EL) sotsiaalse innovatsiooni 
arendamise suunised näevad et-
te, et avalikke teenuseid ei di-
sainita mitte sihtgrupi jaoks, 

vaid sihtgrupiga koos. Samuti 
on EL-i aktiviseeriva sotsiaal-
poliitika eesmärk inimeste oma-
poolse vastutuse ja aktiivsuse 
suurendamine ning võimalikult 
suure tööhõive saavutamine.

Projekti tulemuseks on kva-
liteetsem ja integreeritum tee-
nuste osutamine, mis toetab ras-
ke ja sügava intellekti- ning 
liitpuudega inimeste intervall-
hoiuteenust ning loob teenuse-
kasutaja vanemale/ eestkostja-
le tingimused tööturul osale-
miseks. Teenuste arendamise 
ja investeeringute koosmõjul 
pareneb teenuse kättesaadavus, 
kvaliteet ja tulemuslikkus, ku-
na teenuseid osutatakse vaja-
duspõhiselt. 

Erihoolekande arengukava 
2014–2020 arengusuundades on 
prioriteediks kogukonnaga tihe-
damalt seotud toetavate teenus-
te osutamine (intervallhoiutee-
nuse kohtade loomine). Teenu-
se osutamise kohad luuakse 
kogukonda, mis annab võima-
luse erivajadustega inimeste iga-
päevased tegevused siduda ko-
haliku kogukonnaga.

Projektis planeeritud tege-
vuste tulemusel luuakse ja laien-
datakse nii Tallinnas kui ka 
Viimsi vallas teenuskohti, mis 
vastavad teenuse kasutajate va-
jadustele ja võimaldavad siht-
grupil jääda oma kohalikku kesk-
konda, saades vajalikku abi ja 
toetust.

Lisainfo: Tõnu Troon, e-post 
tonu.troon@viimsivv.ee, tel 602 
8867.

Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet

Perearst Sergey Saadi asemel 
töötab dr Reet Kortel
1. juunist kuni 31. augustini 2017 töötab perearst Sergey 
Saadi asemel dr Reet Kortel. 

Dr Kortel võtab kõiki patsiente vastu Tallinnas Narva mnt 7, 
I trepikoda, V korrus, kabinet 503. Dr Korteli kontakttelefon on 
661 6786 ja tema vastuvõtuajad on: E k 9–13; T k 9–13 (terved 
imikud); K k 11–15; N k 14–18; R k 8–12.

Kairi Avastu
Sotsiaal- ja terviseameti juhataja

Lastekaitseseadus näeb ette abivajavast ning 
hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31). 

Märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, 
vaid ka muu abivajadusega laps. 

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatun-
ne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema 
võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse 
jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust eriva-
jadusest, pere toimetulekuraskustest jne.  

Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii vä-
lisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda 
käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd 
akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoi-
da või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse 
kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse 
on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole 
võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eralda-
mine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepa-
nemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu 
ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- 
või väärteomenetluse algatamise aluseks. 

Hädaohus oleva lapse näide: laps on vägivalla ohver; 
laps on tõsiselt haige; laps üritas enesetappu; laps on tuge-
vas alatoitumuses; laps pani toime süüteo.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. 

Juhend. Lasteombudsman

teata abivajavast 
lapsest!

Eakad on uudishimulikud 
ja tublid reisijad, sest 
vaatamata eale on alati 
midagi õppida. 

6. juunil korraldas Viimsi Pen-
sionäride Ühing retke Lahemaa-
le, kus giidiks oli loodustea-
duste magister Kauri Kivipõld. 
Tutvumisretk algas Lahemaa 
jugadega – Vasaristi juga ja 
sealsed karstinähtused ning 
Nõmmeveski juga, mis asub La-
hemaa klindilõigul Valgejõe kan-
jonis. Külastasime Pikakose ma-
jamuuseumi, kus käisid läbi 
aegade kuulsad muusikud ja 
teatritegelased. Nüüd on Pika-
kose koduks perekond Sundja-
le, kes hoiavad väärikalt eel-
käijate vaimsust ja külalislah-
kust. 

Edasi sõitsime vaatama Jaa-
ni-Tooma rändrahnu, mille mõõt-
meteks 11,8 x 8,6 x 7,6 m. 
Seejärel uudistasime Jaanioja 
käsitöötalus, kus sünnivad se-

Viimsi eakad avastasid Lahemaa aardeid

panoad ja lillemantlid, mamsli 
mängutuba ja sepipada. Vaata-
sime Pedassaare tuulepealse nee-
me eripärast taimestikku, Eesti 
vanimaid ja jämedamaid ran-
namände, maadligi roomavaid 

kuuski ja rohkeid rändrahne. 
Külastasime ka Kaarli talumuu-
seumi, mis kuulub vanale kap-
tenite perekonnale. Päikseline 
ja muljeterohke päev jääb mei-
le kauaks meelde.

Soovime kõigile VPÜ liik-
metele ilusat suve ja tugevat 
tervist! Kohtumiseni tulevastel 
üritustel!

VPÜ juhatus

Aitäh kõikidele eakatele ning kohtumiseni järgmistel reisidel! Foto erakogu

n Abivajavast lapsest teata lasteabitelefonil 116 111 (24 h) 
või Viimsi vallavalitsuse lastekaitsespetsialistidele (tel 
602 8823 – Thea Tänav, thea@viimsivv.ee; tel 602 8875 
– Grete Bobkin, grete@viimsivv.ee; tel 602 8841 – Sandra 
Hommuk-Silla, sandra@viimsivv.ee)! 
n Hädaohus olevast lapsest teata politseile lühinumbril 
112 ja valla- või linnavalitsusele!
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30. mail avanes Viimsi 
staadionil tavapärasest 
sootuks erinev pilt. Õhtul 
kell viis hakkasid Viimsi 
kooli poolt staadionile 
saabuma kummaliste ja 
vähem kummaliste ole-
vuste hordid. 

Toimus MLA Viimsi Lasteaiad 
tantsupäev “Rannarahva laste 
tantsud”, kus etendati Viimsi loo-
mise lugu. See muinasjutt sai 
alguse väga-väga ammu. Maa 
oli veel täitsa tühi. Polnud linde 
ega loomi, rääkimata inimes-
test. Olid vaid päike, kuu, tä-
hed ja ääretult lai meri. Meri 
loksus vaikselt, tuul mängis lai-
netega. Ühel päeval käis sulps! 
Vee pinnale kerkis roheline ol-
lus. Ja nii see kõik alguse saigi.

Esimesena saabusid vetikad, 
keda kehastasid Amarülluse las-
teaia pisikesed mudilased. Nen-
de järel saabusid kahisevates 
kilekeepides Randvere lasteaia 
ebamaised mereelukad. Lepp-
neeme poolt loivasid kohale 
viigerhülged. Laanelinnu met-
saservast saabus kajakaparv ja 
asus pesa ehitama. Lõpuks oli 
tekkinud piisavalt tingimusi ka 
inimeste jaoks. Astri lasteaia poi-
sid kehastasid meremehi ning 
tüdrukud rannapiigasid, kes va-
huse mere ääres laevadelt uu-
diseid ootsid. Pargi lasteaia poolt 
saabusid uhked paadid, kus mõ-
ned jänesedki end salaja parda-
le sokutanud olid. Esialgu oht-
likena paistnud Karulaugu las-
teaia piraadid osutusid hoopis 
vägevateks tantsulööjateks. Kõi-
ge lõpuks saabusid staadionile 
Päikeseratta lasteaia kaptenid 
ning tantsupäev saigi alata. 

Kõikide südamed tuksusid 
juba ühtses rütmis, et meie arm-
sa Viimsi sündi uhke tantsu-
peoga tähistada. Kuna Viimsi 
lasteaedade kaheksa maja on 
nagu üks suur pere, siis tantsiti 
kõik tantsud üheskoos. Tantsi-

sid kõik 600 last ja tantsisid 
kõik õpetajad ning lõpuks haa-
rati tantsukeerisesse ka lapse-
vanemad. Kui kõlas meiekan-
di oma lugu Viimsi valss, siis 
keerutas jalgpallimurul tublisti 
üle tuhande viimsilase. 

Rannarahva laste tantsud

Kahisevates kilekeepides saabusid Randvere lasteaia ebamaised mereelukad. Foto Kadi Prants

Tuult ja vihma trotsides 
tähistati 1. juunil Viimsi 
vabaõhumuuseumis laste-
kaitsepäeva.

Lastekaitsepäeva eesmärk on 
juhtida tähelepanu laste hea-
olule ja õigustele ning laste-
kaitse tähtsusele. Viimsi elani-
kest moodustavad väga suurt 
osa just nimelt lapsed. Koos-
töös vallavalitsusega sündis mõt-
te tänada ja väärtustada meie 
valla lapsi ühe meeleoluka üri-
tusega Viimsi vabaõhumuuseu-
mis.

“Meie vallas elab u 20 000 
elanikku ja sellest pisut üle 
5300 on lapsed. Iga neljas ela-
nik vallas on laps. Meil on vä-
ga palju lapsi ja me oleme selle 
üle väga õnnelikud ja uhked. 
Just lapsed teevad Viimsist noo-
rusliku omavalitsuse. Valla roll 
on hoolitseda, et lastel ja nende 
vanematel oleks kodukohas hea 
elada. Et vald oleks lapsesõbra-
lik ning noored pered tahaksid 
Viimsis elada” ütles lastekait-
sepäeva avanud abivallavanem
Jan Trei.

Lastekaitsepäeval esinesid 
Põnnipesa lasteaia tantsijad ja 

Haabneeme rannas tehti 
maakunsti
Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimus Haabneeme rannas 
Viimsi maakunstipäev, kus tehti liivaskulptuure. 

Külma ja tuulist ilma trotsisid Elle Soop, Anne Soop-Toh-
ver, Eda Kommitz, Ivar Reiman, Kätlin Stahl, Paul Mänd, Anne 
Roolaht, Liisa Tohver, Ella Tohver, Oskar Ani, Peep Ani, Daniel 
Nemeržitski, Sander Piho, Raigo Tõnisalu, Marta Tõnisalu, Me-
rilyn Tõnisalu, Liis-Ann Kõllo ja Elis Kaev. Vapper rannarahvas 
ei lase ennast ilmal segada!

Haridus- ja kultuuriamet

Peo kordaminekule aitasid 
kaasa väga paljud inimesed. Tä-
name lasteaia liikumisõpetajaid, 
kes seadsid kõik tantsud ja õpe-
tasid lastele selgeks! Täname 
rühmaõpetajaid, kes kirjutasid 
valmis kõik legendi osad, õp-

Valmisid nii kilpkonnad, sajajalgsed, merineitsid kui ka 
kaheksajalad. Foto Kristjan Rosin

tantsuklubi Koit. Avatud oli ka 
grafiti- ja kunstistuudio Art-
Club joonistusala. Eesti njuu-
faundlandi koerte klubi tutvus-
tas lastele oma oskusi pääste-
teenistuses. Lisaks oli lastel või-
malus näha Lotte etendust ja 
kuulata Hanna-Liina Võsa Muu-
sikalikooli helisevaid laule. Päe-
va lõpetas meie enda Viimsi 
bänd V.K.N.B.

Täname Happy Jazz festi-
vali korraldajaid, kes aitasid kaa-
sa ürituse korraldamisel! Samu-
ti täname Kristiina Sillastet, teat-
rigruppi EKSPERIMENT, Lõ-
vi Leod ja Viimsi valla noor-
soopolitseinik Eret Elen Viidi-
kat! Suur-suur tänu kõigile las-
tele ja lapsevanematele, kes il-
ma trotsides kohale tulid!

Jekaterina Alipova
Rannarahva muuseum

Milline on politseiauto ja mida 
teevad nupud?  

Lastekaitsepäev Viimsi vabaõhumuuseumis

Kas teadsite, et Viimsi vallas on üle 5300 lapse? Fotod Kristjan Rosin

pisid selgeks kõik tantsud ja 
olid lastele tantsude ajal abiks! 
Suur tänu õpetaja Janale, kes 
kirjutas vahvad vahetekstid, ning 
õpetaja Karinile, kes need teks-
tid nii soojalt ette kandis! Suur 
tänu lasteaia direktorile ja õp-

pejuhtidele, kes aitasid hanki-
da kostüümid ning olid igati 
toeks ja abiks! Suur-suur tänu 
helitehnik Laurile, kes meie peo 
üle Viimsi kuuldavaks muutis!

Reet Varik 
MLA Viimsi lasteaiad
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Rahvatants ja rahvariided, 
pärimustantsud ja -män-
gud on osa Püünsi Kooli 
lasteaiast. Meie maja 
lapsed alustavad rahva-
tantsuga varakult. 

Misse rühma laste jaoks on 
rahvatants tunniplaanis. Iganä-
dalasest tantsutunnist võtavad 
osa juba kolmeaastased sära-
silmad, kellel huvi tantsu vastu 
vaat et kõige suuremgi. Vahva-
tes tantsutundides ei õpi lapsed 
ainult rahvatantse ja tantsulisi 
elemente, vaid ka oskust hoo-
lida oma paarilisest, teha koos-

tööd, olla tähelepanelik ja abi-
valmis. Samas nad ka õpivad 
tundma meie pärimuskultuuri. 

Oma hästi õpitud tantse oli 
meil võimalik näidata Laulas-
maa rahvatantsupäeval, kus osa-
lesime juba neljandat korda. 
Hommik oli küll pilvine ja 
bussisõit läbi linna natuke vä-
sitav, kuid meel läks hetkega 
rõõmsaks, kui bussist väljusi-
me. Tantsupäev algas meele-
oluka rongkäiguga, meid ter-
vitasid naerusuised Laulasmaa 
lasteaia lapsed ja õpetajad ning 
mõnus torupillimuusika. Kõi-
gest oli tunda, et olime Laulas-

maale väga oodatud. Marssisi-
me uhkelt traditsioonilises tant- 
sijate rongkäigus ja hüüdsime 
tervitajatele vastu: “Hurraaa!” 

Hommikused pilved hakka-
sid hajuma ning väikeseid tant-
sijaid tuli soojendama kevadi-
ne päike. Rohelisel murul, päi-
kesekiirte ja muusika saatel 
meie tantsud tantsitud saidki. 
Tantsisime “Teretamise tantsu”. 
Vaatasime ja nautisime teiste 
laste toredaid tantse, uurisime 
nende rahvariideid. Meie tant-
sulapsed kippusid tantsima ka 
siis, kui meie kord tantsida pol-
nud. Tantsisime kõik koos ka 

28. mail toimus Pirita 
spordikeskuses Tallinna 
XVIII võimlemispidu “Kui 
sõnast saab liblikalend”. 
Võimlemispeo paelavas-
tajaks oli Katre Jaani, 
mudilaste tantsu seadis 
Eveli Makko.

Sellest toredast sündmusest võt-
tis osa ligi 2000 tantsijat ja 
võimlejat, neist mudilasi ehk 
lasteaialapsi peaaegu 500. Pi-
sikese osa vapratest tantsijatest 
moodustas ka MLA Viimsi Las-
teaiad esindus – lapsed Astri, 
Laanelinnu, Pargi ja Randvere 
majadest koos õpetajate Piia, 
Jana, Reeda, Maila ja Kerstiga. 

Enne suurt pidu oli loomu-
likult õppimise ja harjutamise 
aeg. Tantsuproovid algasid ju-
ba märtsis, esimene ülevaatus 
toimus aprillis. Ülevaatusel sai-
me kätte ka vahvad kostüümid. 
Korraga muutusid lapsed väi-
kesteks toredateks mesimum-
mideks, kel silmad särasid ja 
tantsujalad olid lusti täis. 

26. mail oodati kõiki mu-
dilasi – mesimumme – ja loo-
mulikult ka kõiki ülejäänud 
tantsijaid Pirita spordikeskuse 

velodroomile, et juba ühiselt 
paika panna kogu pidu. Oli see 
vast põnev, kõik oli lastele 
uus! Mitte kellelegi polnud ju 
lasteaias nii suurt saali, kuhu 
mahuks tervelt 2000 tantsijat. 
Lisaks tekitasid alguses sega-
dust meetrised märgivahed ja 
see, et kõik lapsed olid täiesti 
ühtemoodi. Väga keeruline oli 
selles mesilassülemis leida just 

oma paarilist. Aga lapsed olid 
tublid – oma kodumärk ehk 
pesa sai ruttu selgeks ja õige 
pea tundsid pisikesed mummid 
end suurel platsil koduselt, su-
misedes rõõmsalt ja ärevalt tõe-
lise mesilassülemina. Nagu ikka 
tehti platsil olles tantsus ka pi-
sikesi muudatusi. Eks paberil 
ongi keeruline kõike näha, aga 
lapsed olid nutikad ja õppisid 
uued asjad kiirelt selgeks.

Kaks päeva käisime proo-
vides ja siis oligi peopäev 
käes. Kõikidel lastel oli pealt-
vaatajate hulgas sõpru ja sugu-
lasi. Oh seda ärevust! Üks asi 

on proovi teha, hoopis teine esi-
neda suurele hulgale publikule. 
Kui kõlaritest kostus mesilase 
suminat, seisid väikesed mum-
mid staadioni äärel ja nende pi-
sikesed südamed lõid ärevalt 
– kohe-kohe on meie kord! Ja 
juba nad lendlesidki platsile. 
Mesilaste sumin asendus Joel 
Steinfeldi lauluga ja kõik 500 
mesilast alustasid oma tantsu. 
Oli see vast tore vaatepilt!

Tantsu lõppedes kogunes 
mesilassülem tihedasse punt-
rasse oma õpetajate ümber ja 
üheskoos lennati staadionilt mi-
nema. Pidu jätkus ja mesimum-
mide asemele ilmusid punastes 
kummikutes ja punaste vihma-
varjudega tüdrukud. 

Finaalis kogunesid kõik tant-
sijad staadionile, moodustus ko-
gu platsi kattev tuksuv süda. 
Südame piiriks olid vaprad me-
simummid. Ühel hetkel moon-
dus süda hoopis liblikaks. Ja 
sõnast sai liblikalend.

Suur tänu kõigile vapratele 
tantsijatele! Ilma teieta – täies-
ti mõeldamatu!

Jana Rebane
MLA Viimsi Lasteaiad 

tantsuõpetaja 

Pärnamäe küla 
lastepäev
4. juunil kogunesid Pärnamäe küla lapsed  ja 
nende sõbrad lasteaia Väike Päike hoovi, et 
pidada maha üks lõbus lastepäev. 

Pärnamäe küla lapsed oma sõpradega üle Viimsi juba tea-
vad, et suve alguse puhul korraldab Pärnamäe külaselts 
traditsioonilise lastele mõeldud päeva, milles osalemine 
ühel lõbusal lapsel on peaaegu et kohustuslik. Seekordsel 
üritusel ootasid kõiki osalejaid jällegi tore õhupallilooma-
de meisterdaja ja näomaalingute tegijad. Üles oli seatud 
pop-up kohvik. Kirssideks tordil olid sel aastal Miku-
Manni lasteteater ja rattaralli.

Kohvikus pakuti kõigile tasuta maitsvaid Reval Cafe 
kaneelisaiakesi, Haabneeme kohviku Tampe kohupiima-
kirsi kringlit ja Saare kohukesi. 

Kui lapsed, keda sellel aastal oli umbes 100 ringis, 
koos oma vanematega olid üritusele saabunud ja avakõ-
ne sai peetud, oli kõigil võimalus vaadata toredat kogu-
pereetendust Miku-Manni lasteteatrilt. Pärast etendust 
valmistuti legendaarseks rattaralliks. Põneva raja Soosepa 
mänguväljakul pani valmis Pärnamäe külavanem  Siiri 
Visnapuu Viimsi Spordist. Ralli toimus erinevates vanu-
seklassides ja rebimine oli tihe nagu alati. Kõik said kaela 
Viimsi Spordi torusalli ning maiustamiseks šokolaadist 
medali. Pidu lõpetati üheskoos head-paremat süües. Laste 
säravad silmad ja rõõmus meel andsid korraldajatele tun-
nistust igati kordaläinud üritusest.

MTÜ Pärnamäe Külaselts tänab Viimsi vallavalitsust, 
lasteaeda Väike Päike, Reval Cafe ja Haabneeme kohvi-
kut, Saare Delifoodi, esinejaid ning korraldustiimi!

Kohtumiseni järgmisel aastal!
Kärol Tohver

MTÜ Pärnamäe Külaselts

paar ühistantsu, mille käigus 
sai terve tantsuplats täis lust-
likke tantsujalgu. Ühistantsu-
deks olid “Siisik” ning tradit-
siooniline “Sabatants”. Pärast 
suurt tantsimist kostitati kõiki 
mõnusate puuviljadega. Lastel 
oli tuju hea ning tagasisõit kul-
ges juba uute emotsioonidega 
väga rõõmsas meeleolus. Suur 
tänu, armsad tantsulapsed, te oli-
te väga tublid! Rõõmsate tant-
sudeni Püünsi Kooli lasteaias 
juba sügisel!

Kristin Jakobson
Püünsi Kooli lasteaia 

tantsuõpetaja

Rahvatants on Püünsi 
Kooli lasteaias popp

Viimsi lapsed käisid võimlemispeol

Astri maja mesimummid koos oma õpetajate Piia ja Janaga. 
Foto erakogu

Võimlemispidu on järelvaa-
datav ka veebis. Täpsem in-
fo www.eestikalev.ee. 

Misse rühma lapsed käisid tantsimas Laulasmaa rahvatantsupäeval. Foto Marika Haljas

Lastepäeva üheks olulisemaks sündmuseks lastele oli Miku-
Manni lasteteater. Foto Kärol Tohver

Vimpsik kutsub suvelugemisele
5. juunist 18. augustini toimub Viimsi, Randvere ja Prang-
li raamatukogudes 1.–9. klasside õpilastele traditsiooni-
line 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 tuleb registreeruda Viimsi, Rand-
vere või Prangli raamatukogus. Iga osavõtja saab lugemis-
passi. Raamatukogu on igale vanuserühmale välja valinud 20 
erinevat raamatut. Raamatute nimekirju saab näha raamatu-
kogu kodulehel 

www.viimsiraamatukogu.ee ja raamatukogudes kohapeal. 
Raamatuid ei pea laenutama Viimsi raamatukogust, võib lu-
geda nii kodustes raamatukogudes olevaid  kui ka teistest 
raamatukogudest laenutatud raamatuid. 

Kui raamat on läbi loetud, tuleb raamatu kohta vastata ka-
hele küsimusele. Küsimuste lehe saab raamatukogude laenu-
tusletist. Pärast raamatu läbilugemist ja küsimustele vastamist 
saab osavõtja lugemispassi templi.

Kõik, kes loevad läbi antud valikust vähemalt 5 raamatut, 
saavad kutse pidulikule lõpuüritusele 22. augustil, kus tee-
me 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 te-
gemiste kõrval aega ka raamatute lugemiseks!

Ilusat suve, kohtume võistlusel!

Viimsi, Randvere ja Prangli raamatukogud
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XII noorte laulu- ja 
tantsupeoni on jäänud 
vaid paar nädalat. “Äre-
vus on hinges, ei saa 
salata,“ tunnistab laulu-
peo peadirigent Heli Jür-
genson. Pidu kestab 
30. juunist 2. juulini.

Koorijuht ja koormeister Heli 
Jürgenson õpetab Georg Otsa 
nimelises Tallinna Muusikakoo-
lis koorijuhtimist ja on Eesti Fil-
harmoonia kammerkoori koor-
meister. Saabuval peol seisab 
ta dirigendipuldis viiendat kor-
da ning esmakordselt on ta nüüd 
kunstilise juhi ametis. 

Kuidas on kulgenud etteval-
mistus peoks?

Minu jaoks on see tähenda-
nud kahe aasta tööd. Kõik etapid 
on olnud olulised: meeskonna 
loomine, ideekavandi ellu ära-
tamine, laulude valimine – mis 
kõigile meeldiksid ja laulula-
val hästi kõlaks. Millest pärast 
publikule jääks elamus. Siis lau-
lude õppimine ja prooviperiood, 
kus suurtes saalides vaatab sind 
mitusada säravat silmapaari, kes 
kõik tahavad need laulud hästi 
selgeks saada. Või siis nädal, 
mis tipneb proovidega laulula-
val koos tuhandete lauljatega. 

Mitmes laulupidu see tei-
le on?

See on minu teine noorte-
pidu ja üldse minu viies pidu 
laulupeo dirigendipuldis. See-
kord tunnen erilist rõõmu, et 
peo jooksul tuleb pulti 17 noort 
dirigenti, kes teevad oma de-
büüdi. Nad on toonud laulupeo 
ettevalmistusse hästi palju värs-
ket energiat. Meil on olnud vä-
ga toredaid loomelaagreid ja 
üritusi, mis on selle laulupeo 
teinud minu jaoks täiesti erili-
seks. Oleme noorte dirigenti-
dega koos läbi töötanud kogu 
repertuaari, kogu laulupeo prog-
rammi oma väikse kammer-
kooriga ette laulnud. Oleme lä-
bi arutanud, vaielnud, mõnel 
noorel heliloojal ka lasknud mõ-
ne asja kooripärasemaks kirju-
tada. Eelproovides olid väljas 
kõik meie korüfeed ja mento-
rid. Tore näha, kuidas Ants Üle-
oja, kes juhatas Lüdigi “Koi-
tu”, ei läinud eelproovis pärast 
oma laulu juhatamist ära ja 
istus meiega terve prooviaja. 
Kõik on läinud ülimalt lahe-
dasti ja mul ei ole mitte mingit 
põhjust karta, et see peol kui-
dagi teisti oleks.

Mis tunne on dirigendi-
puldis seista?

Iga kord on uus laul juha-
tada ja iga lauluga on midagi, 
millele rohkem tähelepanu pöö-
rata – mingi üleminek, eriline 
piano või midagi muud. Tahan, 
et laul õnnestuks, ja iga kord 
on ikkagi sama raske lauluväe 
käest see vajalik energia kätte 
saada, see nõuab maksimaalset 
kontsentratsiooni. Võid ju mõel-
da, et mis see on – mine juhata 

kolme minutiga oma laul ära, 
aga see võtab pärast kuidagi nii 
tühjaks. Ja mitte ainult see, 
käed on ka pärast haiged, hoian 
käsi hästi pinges, vaja ju kõik 
koorist kätte saada. Aga mui-
dugi rahvast täis laululava ees 
seista – see on imeline energia!

Kas olete laulupeol olnud 
ka mujal kui dirigendipuldis?

Ma olen laulupeol olnud 
igas väljaku osas. Olen olnud 
isegi solist 1994. aastal, olen 
olnud dirigendipuldis, aga kui 
on mahti, siis olen kasutanud 
iga võimalust, et koos teistega 
laulda. 

2011. aastal, kui mul sün-
dis kolmas laps, siis olin pub-
liku hulgas oma titabeebi ja pe-
rega – esimest korda elus, sest 
lapsest peale olen ikka laulmas 
olnud. Olin absoluutselt vapus-
tatud just dirigendina, kuuldes,
kuidas rahvas laulis ühendkoo-
ri laule kaasa. See oli müstiline 
tunne kuulda, kuidas seal Er-
nesaksa skulptuuri kõrvalt sa-
masugune koorivägi vastu lau-
lis. 

Missugused on teie lem-
mikud peo repertuaaris?

Meil on lisaks noortele di-
rigentidele ka palju noori heli-
loojaid ja me oleme kasutanud 
paljude klassikute noorpõlves 
kirjutatud teoseid. Näiteks Enn 
Võrgu “Eesti lipp” oli kirjuta-
tud siis, kui ta oli 17-aastane. 

Kadri Voorand, keda tun-
neme džässlauljana, on kirjuta-
nud head muusikat, nii et mina 
julgen küll teda juba ka koori-
heliloojaks nimetada. Tal on 
täiesti kooripäraselt kirjutatud 
laulud. Meil on ka palju tore-
daid seadeid küll Curly String-
silt, Metsatöllilt, palju muusi-
kat on kirjutanud meile Ras-
mus Puur, kes on koos Veiko 
Tubinaga selle laulupeo idee-
kavandi autor. Sealt tuleb üks 
erakordselt tore orkestriteos – 
minu tütar Hanna mängib or-
kestris kontrabassi ja tean, et 
Rasmuse lugu läheb suure ener-
giaga. Näen, kuidas noored se-
da armastavad mängida. Ja mi-
nu päris lemmik on Torontost 
pärit, Eesti juurtega helilooja 
Riho-Esko Maimetsa “Meie 
laul”, mida laulavad mudila-
sed. See on lihtsalt niivõrd ilus 
laul Heiki Vilepi sõnadele, mi-

da minu arvates võiks ka täis-
kasvanute ühendkoorid laulda, 
sinna on nii oluline elukreedo 
sisse kirjutatud. 

Iga kord, kui kuulen mudi-
laste laulu, mul pisarad voola-
vad. Sellele peole on õnnestu-
nud saada väga lahedaid laule 
noortelt heliloojatelt. Rasmus 
Puur on kirjutanud energiast 
tulvil nimilaulu  “Meie”, mille 
puhu tajun, kuidas noored ta-
havad seda laulda – ilmselt see 
läheb küll kordamisele. Sama-
moodi loodan toredat südam-
likku ettekannet Rein Ranna-
pi loost “Eesti muld ja Eesti 
süda”. Noored tajuvad hästi 
nende laulude väärtust ja tä-
hendust. Väga põnev, kuidas see 
suures massis kokku kõlama 
hakkab! 

Mida õieti tähendab peo 
pealkiri “Mina jään”?

Sellele peole otsisime peal-
kirja üheksa kuud. Ma ei mä-
leta, kes selle ühel koosolekul 
esimest korda välja ütles, aga 
alguses ehmusime veel ära, et 
see ju seostub Mihkel Raua ja 
Lenna Kuurma lauluga. Mi-
nult on palju päritud, kas see 
laul tuleb laulupeole, aga ei tu-
le! Seda tõlgendatakse erine-
valt: mina jään lauljaks, tantsi-
jaks, iseendaks. On ka seda, et 
mina jään Eestisse, aga see ei 
ole mõeldud üleskutsena kõi-
gile ära läinud eestlastele. Ehk-
ki ka nii võib mõelda. 

Mida peo kohta veel võiks 
teada?

Tore, et orkestrite hulk on 
kasvanud, orkestritest räägitak-
se vähe, aga meie noorte or-
kestrite vedajad on teinud vii-
maste aastate jooksul tohutult 
edusamme. Meeskooridel on 
keerulised ajad – meil leidub 
hulk toredaid vanema põlvkon-
na lauljaid, aga uusi noormehi 
meeskooridesse leida on väga 

raske. Liikumisega “Ärkamis-
aeg” püüdsime algatada regio-
naalseid meeskoore, kaasates 
ka uusi riigigümnaasiume, mi-
da üle Eesti palju luuakse. Nii 
et meil õnnestub ehk pea 900 
noormeest laulma tuua. Tava-
päraselt meeskoori liik ongi koos 
vanematega u 1000, aga kui 
meil õnnestub nüüd 900 noort 
meest välja tuua laululavale, 
siis see on küll töövõit ja seda 
ma ootan väga! 

Kuidas on lood dirigenti-
de järelkasvuga?

Koorimuusikat õppurite hulk 
on näiteks meil Otsa koolis vii-
mastel aastatel drastiliselt vä-
henenud. Kui mina õppisin, oli 
10 inimest kursusel ja 40 osa-
konnas, kui ma siis 1990ndate 
alguses tööle tulin, oli neid 20 
ja praegu meil on osakonnas 8 
õpilast. 

Tundub endastmõistetav, et 
laulupidu toimub, aga ega ini-
mesed ei tea, et seal taga on 
aastatepikkune töö ja see on pi-
dev protsess. Praegu käib juba 
ka järgmise peo ettevalmista-
mine. Koorijuht, kes laule õpe-
tab, ei saa olla selle ametini-
mega kusagil palgal. Koolides 
on muusikaõpetajad ja kuskil 
kultuuri- või rahvamaja juures 
keegi ka töötab ringijuhina. Aga 
kui koos käivad harrastajad, 
siis jääb mulje nagu dirigent 
oleks ka harrastaja. Ent mina 
olen oma eriala õppinud kokku 
üheksa aastat, Otsa koolis neli 
ja konservatooriumis viis. Ma 
olen hullult vaeva näinud, et 
seda ametit õppida. Aga sellist 
ametit nagu koorijuht reeglina 
ei eksisteeri. Seda olukorda oleks 
vaja kindlasti muuta.

Miks see nii on?
Tundub, et tänapäeva noo-

red valivad ikka tasuvamaid 
töökohti, sest koorijuhi amet 
on ebakindel. Ma lihtsalt ei näe 
neid inimesi, kes mõne aas-
ta päraste kooridega üle Eesti 
tööle hakkavad. Lauljate arv po-
le vähenenud, pigem vastupi-
di. Loodetavasti need noored 
dirigendid, kes meil seekord 
peol pulti tõusevad, on ka laul-
jate jaoks hästi tore eeskuju. 

Olete juba 12 aastat viim-
silane. Mis teid siia tõi?

Kolisin Viimsisse aastal 
2005. Tulime Tallinnast, otsisi-
me endale uut kodu ja endalegi 
üllatuseks jõudsime Viimsisse. 
Tol hetkel avardati siin ela-
mist, ehitati palju ja siia tuli 
noori peresid. Meie pere on ka 
üks nendest. Olen valikuga häs-
ti rahul, tunnen ikkagi, et olen 
nagu maal – mul on maja ja 
aed ja kõik see, mida Ida-Viru-
maal kasvanuna kalliks olen 
pidanud. Viimsi vallas on käi-
nud koolis minu kaks last. Tü-
tar õpib Otsa koolis ja mängib 
kontrabassi. Poeg õpib kutse-
koolis, kuid tegeleb ka muusi-
kaga. Noorim laps käib laste-
aias ja laulab väikses mudilas-
kooris.

Andrus Kalvet, kes Viimsi 
Koolis kooridega tegeleb, on mi-
nu õpingukaaslane olnud Otsa 
koolist peale. Siit on ka Maido 
Saar ja tantsupeo pealavastaja 
Margus Toomla. Viimsi laulu-
lapsi õpetab ka Mari-Liis Ra-
humets, kes on minu endine õpi-
lane Otsa koolist. Hindan kõr-
gelt ka Ita-Riina Pedaniku tööd. 
Viimsist saavad laulpeole kõik, 
kes pürgisid, keegi ei jäänud 
välja. Õpetajad on teinud väga 
head tööd, Andrus Kalvet on 
minu meelest tõeline maa sool, 
tema töö on muljetavaldav. Lap-
si on koolimajades praegu roh-
kem kui kunagi varem ja seda 
tööd on palju, aga see kõik 
toimib kenasti ja sellel on nii 
toredad õied. Laulvaid ja häs-
ti musitseerivaid noori on nii 
palju. Minu meelest Viimsi elu 
on väga rikas ja seal on väga 
tublid õpetajad. 

Mida laulu- ja tantsupeo 
eel soovite?

Tore oleks, kui tuleks ilus su-
vi! Kui süütasime aprillis Kurg-
jal laulupeo tuld, siis päeva 
jooksul läks sealt neli aasta-
aega üle: kaks korda oli lume-
torm, siis veidi õitsvat kevadet, 
sügisest tuult ja korraks päi-
kest ka. Soovin, et laulupeo 
ilm oleks ilus!

küsis
Annika Koppel

Heli jürgenson: Noored dirigendid ja 
heliloojad teevad peo eriliseks

Viimsilane Heli Jürgenson on XII noorte laulu- ja tantsupeo 
peadirigent. Foto Mait Jüriado 

VIIMSILASED XII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEOL
n Laulupeol: 1-häälsed mudilaskoorid: Viimsi Kooli 1. klasside 
mudilaskoor, Haabneeme Kooli 1. klasside 1-häälne mudilas-
koor; lastekoor: Viimsi Kooli lastekoor; mudilaskoorid: Haabnee-
me Kooli mudilaskoor, Viimsi Kooli mudilaskoor, Randvere Kooli 
mudilaskoor, Püünsi Kooli mudilaskoor; neidukoor: Leelo vol.2; 
noorte sümfooniaorkester: Viimsi Muusikakooli sümfooniaor-
kester; puhkpilliorkester: Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkester; 
segakoor: Viimsi Kooli noortekoor.
n Tantsupeol: 1.–2. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahva-
tantsuseltsi Pääsuke lasterühm 4, Püünsi Kooli 1.–2. klassi rah-
vatantsurühm, Viimsi Kooli 1.–2. klasside rühm; 2.–3. klassi sega-
rühmad: Haabneeme Kooli tantsurühm; 3.–4. klassi segarüh-
mad: Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 3, 
Püünsi Kooli 3.–4. klassi rahvatantsurühm, Viimsi Kooli 3.–4. 
klasside rühm; 5.–6. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahva-
tantsuseltsi Pääsuke lasterühm 2, Randvere Kooli rahvatantsu-
seltsi Pääsuke lasterühm 1, Viimsi Kooli Sõprus, Püünsi Kooli 
5.–6. klassi tantsurühm; 7.–9. klassi segarühm: Püünsi Kooli 7.–
9. klassi rahvatantsurühm.

Heli Jürgenson 2004. aastal laulupeol dirigendipuldis koos Veljo Tormisega. Foto Ants Liigus
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Muuseumid ja 
muusad
Kreeka mütoloogia järgi olid muusad kunstide 
kaitsejumalannad. Nende isa oli Zeus ja emaks 
oli Mnemosyne, eesti keeles Mälu. 

Muusadele rajati Vana-Kreekas templeid, kus hakkasid 
kogunema ka kunstide viljelejad. Museion (muusade tem-
pel) muistses Aleksandrias oli juba riiklik uurimisasutus, 
mis tegeles kunstide ja teaduste uurimise ning säilitami-
sega.

Ka tänapäeva muuseumide kohal hõljuvad muusad. 
Eelkõige on nende kaitse all nende ema ja kõigi meie 
mälu. Tihti me ei taju, mis hetkel meie mälust kaovad het-
ked, mida oleks võinud talletada. Näiteks ehitati siinkandis 
paate, mis kunagi olid nii tavalised, et keegi ei pööranud 
neile tähelepanu. Tänaseks on nad pea jäljetult kadunud. 
Proovime Viimsi vabaõhumuuseumis sel suvel uuesti sel-
liseid paate ehitama hakata. Eesmärgiks täita vana kaluri-
küla rand taas puust paatidega ja õhk mõnusa tõrvalõhna-
ga. Tulge kindlasti vaatama, jälgima ja õpetama!

Jaanituledelt on kadunud muistsed kombed, mis ku-
nagi olid nii tavalised kõigis rannakülades. Proovime ka 
sellele kaasa aidata ja hakata neid tasapisi taastama.

Muusad kaitsevad ka uue kunsti loomist. Suvel kõlab 
meie mõlemas muuseumis nii kaunist muusikat kui ka 
etendatakse teatrikunsti. Tulge saage osa!

Muuseumides on hea nautida esivanemate kunsti või 
lihtsalt nende loodud keskkonda. Eelkõige Viimsi ela-
nikele mõeldes oleme püüdnud teha meie muuseumi-
de külastamise lihtsamaks. Pakume võimalust toetada 
muuseumi tegevust 5 euroga, ostes terve aasta keh-
tiva pileti piiramatu arvu külastusteks nii Viimsi vaba-
õhumuuseumis kui ka Rannarahva muuseumis (piletid 
ei kehti küll ajal, mil on tasulised sündmused). Looda-
me, et selline lahendus teile sobib ja algaval suvel leiab 
rohkem inimesi, et meie muuseumis hõljuvad muusad!

Janek Šafranovski

Paatide põletamine jaani-
tules on randlaste juures 
laialt levinud iidne tava. 
Tänaseks on see komme 
Eestis taandunud peami-
selt Lääne-Eestisse, kuid 
enne on sellest traditsioo-
nist olnud hõlmatud pea 
kogu Läänemere rannik ja 
erinevad paatide rituaal-
sed põletuskombed on 
levinud üle maailma.

Järgnevalt toome ära katken-
deid Postimehes 1939. aastal il-
munud artiklist “Jaanipäev – 
Soome lahe saarlaste suurpü-
ha”, milles jutustatakse jaani-
tulest Suursaarel. 

Vanasti, hallis minevikus, 
elutsenud Suursaarel tulekum-
mardajad ning selle tõttu pühit-
sevad praegused saare elani-
kud jaanipäeva ka ühtlasi oma 
esivanemate mälestuspühana.

Meeldejäävamad rannapil-
did on aga need, kus kalurid 
oma vanade, kõlbmatuks muu-
tunud mootorpaatide juures en-
damisi arutavad, et kas teha 
lõpp vanale mereseltsilisele või 
hoida seda edasi järgneva aas-
ta jaanipäevaks! On nii, et ulgu-
meresaarlastel on suur austus 
oma merepaatide vastu. Neid 
võetakse peaaegu kui inimest, 
kui suuri sõpru. On ju suur me-
repaat kalurile kõik – elu-
päästja, teenistuse andja ja va-
randuse põhivara. Ja kui paat 
saab juba nii vanaks, et tuleb 
mõelda ta hävitamisele, siis on 
tunne, kui tuleks teha lõpp pea-
le mõnele elusolevusele, kes on 
aastate jooksul jaganud mure-
sid ja rõõme. Saarlased Suur-
saarel selle tõttu püüavad anda 
oma vanadele paatidele vää-
rilise lõpu – nad põletatakse 
jaanitulel. Jaanituli on jaani-
päeva pidustuste pühalikum osa 
ja jaanitulel surra, see on um-
bes sama, kui hukkumine me-
rel. Vanadele paatidele antak-
se siis hävinemine saarerahva 
pidulikumal silmapilgul. Kui 
jaanilaupäeval nähakse mõn-
da saare meest rannal vana 
paadi juures mõtlikult istumas, 
siis ei sega teda ükski saarla-
ne. Jumalagajätt mere ääres, 
see sündigu segamatult. Ja 
kahjugi näib olevat naabritel 
vanast paadist, samuti kui pe-
remehelgi.  …      

Kui on saabunud jaanitule 
haripunkt, siis algab paatide 
põletamine. Nooremad saare-
mehed lähevad alla rannale, 

kus suure hulga peale tõstetak-
se suur ulgumerepaat õlule ja 
tassitakse see siis kõrgele kal-
jule, jaanitule juurde. Paadi-
põletamise algades jääb üleval 
vaikseks. Vanad meremehed 
muutuvad jällegi kinnisteks ja 
sõnakehvadeks ning jälgivad 
nooremate tegevust. Paat tas-
sitakse üles ja tõstetakse siis 
püsti nii, et põhi jääb maa poo-
le. Lastakse siis langeda tule-
le. Raske paadikere vajub rägi-
sedes otse tulepesale ja matab 
silmapilkselt tule. Ümberolijad 
ootavad hiirvaikselt, kuni lee-
gid uuesti mõjule pääsevad ja 
ületõrvatud paadikere kallal 
oma hävitustööd alustavad. Iga 
minutiga tõuseb leek järjest 
suuremaks, kuni suur paat on 
üleni nagu põlev tungal. Ae-
gamisi vaibub tuli, kuid endist 
meeleolu jaanitulelised ei saa. 
Vaikselt lahkutakse tule juurest. 

(Ei teadnud toona eelne-
vate ridade kirjutaja ega kir-
jeldatud jaanitulelised, et see 
jaanituli jäi Suursaarel viima-
seks…)

Iidvana traditsioon
Jaanipäev on iidne päikesele 
ja viljakusele pühendatud ning 

algselt pööripäeval peetud pü-
ha, kus päike saavutas oma 
kõrgeima asendi ja edasi hak-
kas tema kahanemine. Tule kum-
mardamine seoses päikesekul-
tusega on selge ja loogiline ku-
vand. Kõige otsesem päikese 
kuvand on tule süütamine ja 
kustutamine kõrge posti otsas, 
mis on väga otsene viide päi-
kesele.

Paadi põletamine tules võib 
koondada erinevaid vanu tra-
ditsioone. Eelpool artiklis on 
leitud seos just põletusmatuse-
ga ja paadi kui isiku surmale 
selles. Nagu arheoloogiast ja 
vanadest ürikutest teame, põ-
letati paatides ja laevades ini-
mesi, eelkõige meresõitjaid en-
did. Kas toona paate ka lihtsalt 
jaanitulel põletati? See võib ol-
la isegi kaheldav, arvestades sel-
lega, et lahkunud inimeste põ-
letamisest ei pruukinud neid 
lihtsalt üle jääda. Hiljem, kui 
surnute põletamine ära keelati, 
võis sellest traditsioonist jääda 
alles vaid paat, kes pidi ka lah-
kunu osa endale võtma. 

Kuid miks just jaanipäeval? 
Tule kui jaanipäeval lahkuva 
päikese sümboli ja paadi seost 
saab näha juba Egiptuse joo-

nistelt, kus paadid kannavad 
päikest. Ka meil siin Lääneme-
re piirkonnas tuhandete aastate 
tagustelt kaljujoonistelt võib 
näha paati päikese kandjana.

Nii võib ollagi, et jaanipäe-
val paatide põletamises võib 
näha nii päikese- kui ka sur-
makultust. 

Sel aastal lahkub Jal-6
Viimsi vabaõhumuuseumi jaa-
nilõkkes leiab sel aastal oma 
väärika lõpu Arhangelski paa-
ditehases valmistatud paat tüü-
binimetusega Jal-6. Kindlasti 
ei propageeri me puidust paati-
de hävitamist. Vastupidi – teh-
kem nad korda. See paat on 
kahjuks pöördumatult kahjus-
tunud ja tema seisund ei või-
malda ei taastamist ega kon-
serveerimist. Õnneks annetas 
Järvamaa talunik ja ajaloosõber 
Jüri Ilves Rannarahva muuseu-
mile täpselt samasuguse, oluli-
selt paremas korras paadi, mis 
saab tuleviku jaoks palju pare-
mini hoitud ja säilitatud. 

Anname siis ta kaaslasele 
võimaluse väärikaks lahkumi-
seks.

Tulge jaanitulele!
Janek Šafranovski

Paadi põletamine

Rituaalne paadipõletus. Foto Shutterstock

Rannarahva muuseum ja Viimsi vabaõhumuuseum kutsuvad 
külla. Foto Janek Šafranovski
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Kui kutsume enda või 
naabrimehe autot vanaks 
käulaks, siis enesele 
teadmata käsitleme ühte 
kohaliku paadiehituse 
ülimalt põnevat nüanssi.

Kuni möödunud sajandi kahe-
kümnendate aastateni ehitati 
Viimsis ja mujal Harjumaal pur-
jepaate, millele oli iseloomulik 
ette ulatuv kiilu ja käila nurk. 
Seda paadi osa kutsuti olene-
valt piirkonnast köliks, keu-
laks, käulaks. Kolmekümnen-
datel aastatel asendus selline 
omapärane vööri kuju teistsu-
guse, tänaseni tavapärase kaar-
ja vormiga. Vanamoodsaid paa-
te hakati nende vööri kuju eri-
pära tõttu veidi halvustavalt 
käuladeks kutsuma. Hiljem on 
see sõna kandunud üle laialda-
selt ka teistele vanadele sõi-
dukitele, tänapäeval eelkõige 
autodele. 

Kohalik ja ainulaadne 
omapära
Mujal kui Harjumaal sellise 
konstruktsioonilise iseärasuse-
ga paate ei ehitatud. Terves Lää-
nemeres tundub selline paadi 
tüüp ainulaadne. 

Miks ehitati siinsetes ran-
dades paatidele ette ulatuv kiil? 

konnas selline paadi kuju tek-
kis, kui kõik eelnevad põhju-
sed sobiksid ka teistesse ran-
dadesse.

Esimesel silmapilgul tühi-
sena tunduv nüanss võib ula-
tuda oma algpõhjusega ajas ja 
ruumis tundmatutesse kaugus-
tesse ja pärineda isegi mui-
nasajast või kuskilt kaugetest 
maadest. Imetlusväärne, kui-
das on tekkinud mingi tehnili-
ne traditsioon, mille edasiand-
jad on usaldanud oma eelkäi-
jaid või esivanemaid, kes selle 
kunagi juurutasid. Kõik tehti ju 
selleks, et olla edukamad oma 
töös, saada perele leib lauale ja 
arendada nii oma ettevõtmisi.
Seda peamise töövahendi – paa-
di – abil.

Lömmis ninale uuesti 
elu sisse
Eelpool artiklis kirjeldatud paa-
ditüübist, mida kutsutakse ole-
nevalt suurusest kas neli- või 
viislaiuks, on meile teadaole-
valt tänaseni säilinud vaid üks 
paat. Ta asub siinsamas lähedal
Rootsi-Kallavere küla muuseu-
mis. Selle paadi säilimine on 
omaette põnev lugu, mida mui-
dugi saab teada sealsest muu-
seumist. Igal juhul on see äär-
miselt tänuväärne, et selline paat 

on säilinud – tänud sealsetele 
toredatele inimestele! 

Viislaiu kui siinse erilise paa-
ditüübi uurimisest ja au sisse 
tõstmisest on haaratud ka Käs-
mu ja Viinistu muuseumid. Plaan 
on isegi esitada selline paadi-
tüüp UNESCO maailmapäran-
di nimekirja kandidaadiks. Käi-
sime koos Soomes siinsest ran-
nast pärit paatide otsimise eks-
peditsioonil. Sealsetele mere-
muuseumitele tundub see kü-
simus samuti väga põnev.

Rannarahva muuseumis hak-
kame selliseid paate uuesti te-
gema. Ei tohi see paaditüüp 
maamunalt kaduda! Juuli algu-
ses tuleb Viimsi vabaõhumuu-
seumisse paadiehitamise kunsti 
õpetama uue põlvkonna Eesti 
tuntumaid paadimeistreid Anti 
Kreem. Õpime paadiehituse sel-
geks ja teeme Rootsi-Kallave-
re paadi järgi uue veesõiduki. 
Kuidas see meil välja tuleb, 
kas paadiehitus õnnestub ja 
kas paat ka suve lõpuks purje-
de all maailma läheb valluta-
ma – seda tulge vaatama! 

Ja võib olla, kes teab, äkki 
nakkab… Ütleb ju vanasõnagi, 
et see, kes oma elus on ehita-
nud vähemalt ühe paadi, ei ole 
oma elu asjatult elanud.

Janek Šafranovski

Koolimaja oli vanal ajal 
nagu kogukonna süda. 
See oli ainus suurem ühis-
kondlik hoone mitme küla 
peale ja paik, millega igal 
lastega perekonnal oli 
eriline suhe. Kooliõpeta-
jat nimetati maa soolaks 
ja mitmed Viimsis töö-
tanud pedagoogid on 
selle nimetuse auga ära 
teeninud. 

1866. aastal ehitas krahv Theo-
dor von Buxhoeveden (1813–
1871) Pringi talu maadele koo-
limaja. Selleks ajaks oli ta juba 
Viimsi mõisa ja pargi uhkelt 
välja arendanud ja kuulsaks tei-
nud. Õpetajaks tuli Kuuda õpe-
tajate seminari lõpetanud Jo-
hannes Vakker (1843–1911), kes 
sai ühtlasi ka Pringi talu pere-
meheks. 1891. aastal põles koo-
limaja maha. Viimsi mõisa ost-
nud vabrikant Felix Schottlän-
der ehitas uue ajakohase hästi-
varustatud koolimaja, mis läks 
maksma 2000 kuldrubla. Kah-
juks põles tore maja paar aastat 
hiljem maha ning lapsed pidid 
Lubja-Vanatoa talus õppima. 

1895. aastal kerkis samale 
kohale juba kolmas koolimaja. 
Seal hakkas õpetama noor Mat-
hias Volmer (1872–1953), kes 
oli alustanud tööd juba paar 
aastat varem Lubja talutoas. 
Koolis oli kaks klassiruumi, neis 
kaks rida pinke, jalgadel tahvel 
ja õpetaja kantsel. Samal ajal, 
kui õpetaja kantslis vihikuid pa-
randas, õppisid internaadi lap-
sed pinkides koolitükke. 

Luksuslik naabrus
Pärast sajandivahetust sai Viim-
si kool uue elegantse naabri. 
Vakkerid müüsid 1902. aastal 
talu maad Eesti ärieliiti kuulu-
nud Girardide perekonnale ning 
need ehitasid Pringi randa su-
vemõisa koos jahisadama ja ten-
niseväljakuga. Esindusliku hoo-
ne projekt telliti noorelt arhi-
tektilt Jaqcues Rosenbaumilt, 
kes projekteeris hiljem palju 
uhkeid juugendehitisi nagu näi-
teks Draakoni galerii hoone ja 
Seevaldi haiglakompleks. Prin-
gi mõisast sai Tallinna koore-
kihi suvituskoht, kus võis näha 
peeni tualette ja sõitis Viimsi 
esimene auto. 

Kogukonnakeskus ja 
Volmer
Koolimajast kujunes kogukon-
na süda. Siin pidas sütitavaid 
kõnesid Ernst Veebermann, õhu-
tades kalamehi oma huvide eest 
seisma. Siin moodustati Viimsi 
Kalameeste Ühisus. Siin kogu-
nes Viimsi Haridusselts, raa-
matukogus korraldati etteluge-
misi ja loenguõhtuid. Koolmeis-
ter Mathias Volmer oli tõeline 
Viimsi grand old man. Ta ristis 
lapsi ja mattis surnuid, iseseis-
va Viimsi valla taastamise jä-
rel oli ta vallakirjutaja. Ta oli 
usumees, lubas koolimajas ju-
malateenistusi pidada ja võttis 
ise neist osa. Õpilaste sõnul oli 
Volmer hea ja sõbralik õpetaja, 
keda armastati ja keda lapsed 
sünnipäevahommikul ekstra te-
ma jaoks komponeeritud lau-
luga üles laulsid. 1920. aasta-

tel Volmeri tervis halvenes – 
tunda andis 32 aastat kooliõpe-
tajatööd rasketes oludes – ja ta 
jäi 1925. aasta lõpul pensioni-
le. 

Häda kooliruumidega
1910. aastal muudeti kool nel-
jaklassiliseks ja õpilasi oli juba 
90. Nehatu vald, mille alla 
Viimsi kuulus, ehitas juurde ühe 
klassiruumi ja õpetaja korteri 
(see juurdeehitus seisab täna-
päevani Viimsi vabaõhumuu-
seumi kõrval metsatukas). Kui 
1919. aastal avati 5. klass, oli 
kool taas lootusetult kitsaks jää-
nud. 

Vallavalitsus lootis mõisa 
riigistamise järel sealt kooli jaoks 
ruume saada ning 3. ja 4. klas-
si õpilased hakkasidki esial-
gu mõisas õppima. Laidoneri 
poolest oleks kool võinud veel 
aastaks mõisa ruumidesse jää-
da, kuid küttepuude nappus sun-
dis õppurid lahkuma. Ruumi-
kitsikust leevendas see, kui 1. 
klassi lapsed lubati Suurevälja 
talu elumajja õppima.  

Vaja on päris uut 
koolimaja
Viimsi vallaisad mõistsid, et 
uue kooli ehitamisest pole 
pääsu. Põllutööministeeriumilt 
renditi 6,64 ha suurune heina-
maatükk. Projekt valmis Soo-
me mainekas Borg-Sirén-Åber-
gi arhitektuuribüroos. Ehitus-
fondist saadi 2 550 000 marka 
laenu, alustada kavatseti 1922. 
aasta oktoobrikuus ja tööd ühe 
aasta jooksul lõpule viia. Asjad 

siiski nii kiiresti ei laabunud ja 
nurgakivi panekuni jõuti alles 
17. mail 1925. 

1926. aasta oktoobris õppis 
enamus klasse juba uues ma-
jas. Kuid teine korrus oli välja 

ehitamata ja maja talvel väga 
külm. Õpetaja korteris oli tem-
peratuur langenud alla nulli, 
klassiruumides oli vaid mõni 
kraad sooja. 1925. aasta sep-
tembris oli maja kuni katuseni 

valmis. Ehituseks olid ära ka-
sutatud isegi vana koolimaja 
palgid, kuid ehituseelarve oli 
tõusnud 4 000 000 margani. Val-
lavalitsus pidi taotlema täien-
davat laenu.

Vana käula – unustatud unikaalsus

Viislaid Viimsis eelmise sajandi alguses. Foto Rannarahva 
muuseum

See on põnev küsimus, mille 
vastust täpselt ei teata. Eesti tun-
tumate paadiehitajate suguvõsa 
liikme Harald Aksbergi jaoks 
oli sellise iseäraliku vööri ku-
ju algne põhjus tundmatu ja põ-
hines eelkõige kohalikul tra-
ditsioonil. Oma paatide ajalu-
gu käsitlevates artiklites on ta 
selle kohta küll arvamusi esi-
tanud.

Üheks ajendiks pakkus Aks-
berg seda, et ette ulatuv pikk 
kiil andis võimaluse mast või-
malikult ette nihutada nii, et 
paat hoidis ikkagi kurssi. See 
omakorda andis võimaluse paa-
dis paremini tööd teha ja roh-
kem püügivahendeid mahuta-
da. Teise võimaliku põhjusena 
tõi ta välja õhukeses jääs sõit-
mise vajadust, mis vajas vööri 
tugevdust.

Merearheoloog Vello Mäss 
pakub põhjuseks seda, et kiilu 
ja täävi nurga moodustamisel 
kasutati puu alumist osa koos 
nurga moodustava juure algu-
sega. Nii moodustus iseenesest 
suure kaarega nurk.

Peale selle on erinevad as-
jatundjad pakkunud põhjuseks 
erinevaid lainetüüpe, kaldale vin-
namise kinnituse vajadust jms.

Selgusetu on siiski, miks 
just siinses küllaltki kitsas piir-

Rootsi-Kallavere muuseumis paati mõõtmas. Foto Janek 
Šafranovski

Pringi küla vanad koolid ehk esimesed samm ud Viimsi hariduselus

Koolitund u 1928. aastal. Selle foto tõi muuseumi Viimsi ajalooõpetaja Tiiu Harvo. Piltidel olevate isikute tuvasta    misel palume Viimsi elanike abi. 
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Ajaloo uurimine meenutab 
sageli veidrat võidujook-
su ajaga – väike hulk ini-
mesi, kes tegelevad mäles-
tuste ja teadmiste talleta-
misega, ning halastama-
tult veerev ajaratas. 

Liigagi sageli kuulevad uuri-
jad lauset: “Te jäite õige natu-
ke hiljaks, sest meil oli üks 
proua/härra, kes teadis väga pal-
ju, aga ta suri üleeile/eelmisel 
kuul/eelmisel aastal ära.”

Seetõttu on äärmiselt oluli-
ne, et ajaloo kogumine ei jääks 
pelgalt muuseumide ja arhiivi-
töötajate hooleks. Igaüks meist 
võiks mõelda, kuidas oleks või-
malik oma kodukandi ja esi-
vanemate lugu talletada ning 
kirja panna.

Ajaloo talletamine 
Viimsi külades
Viimsi külad on ajaloo kogu-
mise osas viimastel aastatel ol-
nud vägagi eesrindlikud. Püün-
sis loodi paari aasta eest lausa
külaselts, et kohalik ajalugu 
kokku koguda ning see raama-
tuks vormida. Miidurannas on 
aga kuni augustini käimas kam-
paania “Minu Miiduranna lu-
gu” ehk kirjatükkide, fotode ja 
joonistuste võistlus, mille üks 

eesmärke on samuti kohaliku 
ajaloo talletamine. 

Üks väljendusrikkamaid aja-
looallikaid on vanad fotod. Sa-
geli muutub maastik meie üm-
ber suhteliselt lühikese aja jook-
sul kardinaalselt, aga igapäe-
vaelu tuhinas ei pane seda alati 
tähele. Seetõttu on põnev vaa-
data Viimsi külade vanu foto-
sid, kus nii mõnegi koha juures 
tekib küsimus, kas tõesti nägi 

see kunagi säärane välja.
Rannarahva muuseum är-

gitab kõiki, kes ajalugu talleta-
vad, oma kogutud materjali ka 
muuseumiga jagama. Viimase 
aja heaks näiteks on Lubja küla 
aktivistid, tänu kellele jõudis
muuseumisse album vanade Lub-
ja küla fotodega. Fotosid kom-
menteeris Hans Pappel ning te-
ma poolt antud informatsioon 
oli lausa hindamatu. Tänapäe-

val ei pea ka kartma, et muu-
seum tahab inimeste jaoks suu-
re sentimentaalse väärtusega fo-
tosid endale võtta, sest digiteh-
noloogia arengu tõttu on kõi-
gest võimalik teha koopiaid ja 
inimene saab pärast oma fotod 
rahulikult koju tagasi viia. 

Lubja küla puhul on muu-
tused maastikul olnud muidugi 
eriti kardinaalsed. Uus suusa-
mägi muutis n-ö röövlikoobas-

Uus kool võetakse 
omaks
1927/28 õppeaastal õppisid lõ-
puks kõik kuus klassi uues koo-
limajas. Koolis olid neli klassi-
ruumi ja tööõpetuse klass, kant-
selei, mis oli ühtlasi ka õpeta-
jate tuba, kaks võimlemissaali, 
kaks tualetti ja kolme õpetaja 
korterid. Erna Viik Kalmaril 
(s 1920) oli kooli algusajast 
armas mälestus: “Uustalu oli 
koolijuhataja ja andis ajalugu. 
Koolis oli õlitatud laudpõrand, 
käisime sokkidega ja mul läks 
suur pind varbasse. Jooksin õpe-
taja Uustalu korterisse, ta võt-
tis ilusasti pinna välja ja pani 
joodi peale.”

Ehitustööd jätkusid, alumi-
se korruse saalil ja teise korru-
se klassiruumidel polnud veel 
puhtaid lagesid, internaadil puu-
dus köök ja teine magamistuba, 
majal polnud välisvooderdust. 
Kuid koolist oli juba saanud 
elutähtis keskus. Viimsi Hari-
dusselts ehitas alumise korruse 
saali näitelava, mida agaralt 
kasutati. Viimsi elanikud anne-
tasid üksteise võidu kooliaia 
jaoks puid ja põõsaid. Kooli-
maja ümber olevaid lillepeen-
raid hoidsid korras suvitajad, 
kellest mäletati konservatoo-
riumi õppejõud Aleksander Ar-
derit. 

Eesti koolist 
nõukogude kooliks
1936. aastal sai koolijuhtajaks 
Alfred Raudsepp, kes oli ka 
Noorkotkaste Viimsi rühma va-
nemaks. Kuid mõni aasta hil-

jem oli Viimsi koolimajas juba 
küüditatavate kogumispunkt ja 
Siberisse saadeti ka kooliju-
hataja Raudsepp. Uueks juha-
tajaks pandi õpetaja ja endine 
kodutütarde Viimsi rühma va-
nem Ella Allasild. Koolimaja 
lähedal oli piirivalve kont-
rollpunkt ja endises Girardide 
suvemõisas piirivalvekordon. 
Vahel juhtus nii, et mõni laps, 
kellel piiritsooni templiga õpi-
laspilet koju ununes, pidi pi-
kalt kordonis istuma ja oota-
ma, millal vanemad talle järele 
tulevad ja tõestavad, et tegu 
pole piiririkkujaga. 

Rohuneeme omad ja 
linna omad
Õnneks ei teinud piirikate värk 

ja aegade raskus lastele erilist 
muret. Viimsi koolis õppinud 
Anu Eller tuletas rõõmsal mee-
lel koolipäevi meelde: “Osa 
lapsi tuli Püünsi ja Rohunee-
me, osa Miiduranna poolt, nii 
neid kutsutigi – Rohuneeme 
omad ja linna omad. Pärast tun-
de kooliõues mängides märga-
ti bussi tihtipeale alles siis, kui 
see juba peatuses seisis. Kuid 
polnud häda midagi, oligi hea, 
et sai edasi mängida ja järgmist 
bussi oodata. Talvel oli kooli 
jõudmisega vahel raskusi – lu-
merohkel ajal ei sõitnud 114 
buss Miidurannast kaugemale. 
Koolil oli aiamaa – praeguse 
Jakobi kiriku ees olev suur kivi 
oli sel ajal kooli aias, kivi otsa 
oli tore ronida ja selle juures 

ajalugu fotoalbumis

Uuetoa õuel 1927. aastal.

te lähedase mäekülje väljanä-
gemist ning vana tee, mis sealt 
lähedalt ligi sajandi eest alla 
jooksis, ei ole enam jälgitav. Se-
da põnevam on sama piirkon-
da vanadelt fotodelt vaadata.

Lubja küla kirju 
minevik
Praeguse Lubja küla piirkond 
on üldse väga põneva ajalooga. 
Uusajal asus seal lausa oma-
ette väike mõisaüksus ehk Lubja 
(Kalckoffeni) mõis. 1555. aas-
tal oli Viimsi kloostrimõisa va-
litsejaks Otte Gylsen, kes omas 
maavaldust ka praeguse Lubja 
piirkonnas. Gylseni nimest võis 
tekkida sealse talu Kiltsi (Gyls-

se, Kils) nimi. Hiljem ostis mõi-
sahärra Karl Magnus Stenbock 
Lubjaga samaaegselt ka Haab-
neeme mõisa ja sellest tek-
kis Viimsi karjamõis. Keskus 
koondus Viimsi praeguse mõi-
sa ümber, väiksematest üksus-
test kujunesid abimõisad, mida 
tihtipeale erinevatele inimeste-
le välja renditi. Alexander Bux-
hoevedeni ajal rajati Lubja kül-
la klindiastangule Koluvere los-
si väiksem koopia. Hiljem ra-
jati sama hoone vundamendi-
le tuletorn. Omaaegne Lubja 
mõis müüdi talude päriseksost-
mise aegu selle rentnikule. Ta-
lu nimeks sai Kiltsi talu. 

Maivi Kärginen

Lubjamäe vana tee. Fotod Pappelite pere albumist

Pringi küla vanad koolid ehk esimesed samm ud Viimsi hariduselus

Koolimaja ehitamine algab, 7. septembril 1924. Rannarahva muuseumi foto

Pringi kooli endised õpilased ja õpetajad! Tuletage palun 
kooliaega meelde: otsige välja vanad fotoalbumid ja ha-
kake mälestusi kirja panema – ja ärge jätke neid lauasaht-
lisse vaid tooge muuseumi. Viimsi kool väärib 2018. aastal 
üht korralikku näitust ja seda saame teha ainult üheskoos.

tehti alati pilti. Kooli aias kas-
vatati köögivilju ja ravimtaimi 
ning suvel tuli seal teha kolm 
tööpäeva. Õpetajad olid korda-
mööda ülevaatajateks ja lastel 
oli väga lõbus.”

1978. aastal oli õpilasi juba 
üle 300 ja 1980/81 õppeaasta 
jäi Pringi koolimajale viima-
seks. 1981. aasta 1. septembril 
jäeti vana majaga pidulikult hü-
vasti ning liiguti rongkäigus 
uude Kirovi kolhoosi poolt 
ehitatud koolimajja.

Õnneks on vanal punasel 
koolimajal siiamaani elu sees 
ja sügisel on kavas korraldada 
vilistlaste kokkutulek. 

Külvi Kuusk

Koolitund u 1928. aastal. Selle foto tõi muuseumi Viimsi ajalooõpetaja Tiiu Harvo. Piltidel olevate isikute tuvasta    misel palume Viimsi elanike abi. 
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Rootsis elas VII sajandil 
kuningas Ingvar Halljuus. 
XIII sajandi lslandi aja-
loolane Snorri Sturluson 
kirjutas, et sel ajal kim-
butasid rüüsteretkedega 
Rootsimaad nii taanlased 
kui ka eestlased. Ingvaril 
õnnestus sõlmida taan-
lastega rahu ja ta asus 
sõjakäigule Eestimaale 
kohta nimega Stein. 

Seepeale ruttasid kohale “Eesti 
viikingid” ja lõid rootslased põ-
genema ning tapsid ka kunin-
gas Ingvari. Kuningas Ingvari-
le rajati kalm otse mere äärde. 
Koha nimena on mainitud Adal-
sysla (tõlkes peamine maa). Aas-
tail Norra kuninga Harald Kau-
nisjuukse õukonna skald Thio-
dolf kirjutab:

Kõikjal sai teatavaks,
et Ingvari
Sysla sugu
on surmanud,
ja et eestlaste vägi
hiilgava kuninga ihhu
haavad lõi
Madalmere südame lähedal.
Aga Läänemeri
seal puhkavat rootslaste 
kuningat
vetelauluga hellitab

Põnev on ka see, et Sysla 
(tõlkes maa) sugu on vanim eest-
laste oma nimega maarahvaks 
nimetamine. Keerulisemaks teeb 
kogu loo see, et XIII sajandil 
välja antud ladinakeelses His-
toria Norwegiæes nimetatakse 
sündmuste kohaks mitte Adal-
syslat vaid Eysyslat, mis on 
Saaremaa.

Kuninga haua otsingud
Eesti muinasajaloo romantili-
semas pooles on saanud oma-

moodi vahvaks rahvusspordiks 
kuningas Ingvari haua otsimi-
ne ja oletatavate asukohtade pak-
kumine. Tulenevalt Norra aja-
loo ladinakeelses ajaloos mai-
nitust on viimasel ajal popu-
laarsust saavutanud Salme laeva 
Ingvari hauaks pakkumine. Tu-
gev pool sellel teoorial on see, 
et ajastu enam vähem klapib ja 

Salme laevas on olnud kõrgest 
soost isikuid. Nõrgem pool see, 
et laeva peale ei olnud kuhja-
tud kroonikates mainitud kõr-
gemat kalmu ja ajaloolase Snor-
ri Sturlusoni teatel toimus see 
just Adalsyslas (peamaa), mis 
on Saaremaa Eysysla vastand.

Ühest ammusest tõlgendu-
sest Adalsysla nime kohta on 

Ingvari hauda otsitud peamiselt 
Läänemaalt. Adalsysla Lääne-
maaks pidamist ei saa siiski õi-
geks pidada. Lennart Meri on 
arvanud, et nimetatud sündmu-
sed toimusid hoopiski praegu-
se Tallinna juures. Tema arva-
mus tugines sellel, et at Stein 
võis tähendada seotust pank-
rannikuga.

Kuningas Ingvari kadunud hauda otsimas

Ingvar hoopis Viimsis?
Kuidas siis saaks Viimsi selles-
se kõrgesse ja huvitavasse män-
gu siseneda? Või lausa peaks? 
Praeguse Tammneeme küla lõu-
napoolse osa kohal asus kuna-
gi koht, mida vanima kirjaliku 
teate kohaselt kutsuti nimega 
Iversback. Selle kohaga on ni-
metatud nii üksiktalu kui ka 

küla. Nime tähendus võiks olla 
Ivari mägi. Kuid Ivar pole ju 
Ingvar? Tundub siiski, et on! 
Nimeuurijad on leidnud, et nen-
del nimedel on ühine alge. Näi-
teks nimetati tuntud telestaari, 
viiking Ragnar Lodbroki poe-
ga erinevates ajalooallikates nii 
Ivariks kui ka Ingvariks. Ja ku-
na meie loo peakangelane elas 
veel mitmeid sajandeid varem, 
siis ei pruukinud nende nimede 
lahknemist veel olla toimunud.
Teisalt tundub, et kuna keskajal 
elas siinkandis kindlasti palju 
Ivari nimelisi mehi, siis võis 
nimi tuleneda kellest nendest 
iganes. Maastikuvormidele, an-
tud juhul mäele ei ole sugugi 
omane tavainimeste eesnime-
de järgi nimesid saada. Küla 
või asumi puhul oleks see ta-
vapärasem. Mõne uhke kunin-
ga järgi võiks aga sellise nime 
anda küll.

Veidi jahutust
Ajalooline tõenäosus, et Tamm-
neeme küla piirides on tõesti 
maetud kuulus kuningas Ingvar, 
on siiski pehmelt öeldes kül-
laltki väike. Esiteks on tegu nn 
poollegendaarse isikuga, kelle 
olemasolu on teada vaid muist-
sete saagade põhjal. Teiseks ei 
saa nii kerge(meelse) nimekonst-
ruktsiooniga mingit ajaloolist 
teooriat püstitada. Kindlasti võib
meid lohutada jällegi see, et 
teised pakutud Ingvari haua ko-
had pole sugugi tugevamatel ar-
gumentidel. Ingvari/Ivari mägi 
mere kaldal kõlab selles kon-
tekstis ikkagi võimsalt.

Ja kui keegi tammneemela-
ne leiab mõne Rootsi kuninga 
haua, siis on see küll raudselt 
Ingvar. Palun andke siis Ran-
narahva muuseumisse teada.

Janek Šafranovski

Kas selline võis välja näha kuningas Ingvar? Foto Shutterstock
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Uued filmid
Loodetavasti tulevad suvekuud soojad ja kui 
päike liiga hakkab tegema, on kino kindlasti 
õige koht, kus ülekuumenenud kehale jahutust 
pakkuda. 

Filme, mille tegevustik toimub Leedus, pole kinos just 
palju, kuid järgmisel nädalal esilinastub “Jäine tango”. 
Laima ja Maksi ühised plaanid purunevad kildudeks, kui 
noormees Teise maailmasõja rindele saadetakse. Sõjakole-
dustest eluga pääsenud, saabub mees tagasi kodulinna, et 
jätkata sealt, kus enne sõda pooleli jäi. Kuid olukord kodus 
pole enam endine...

Prantsuse film “Tagasi Burgundiasse” vaeb inimsuh-
teid nagu prantsuse filmid ikka. 30-aastane Jean lahkus 
kümme aastat tagasi kodust ja naaseb, kui isa on surivoo-
dil. Äraoleku ajal perega eetrivaikust pidanud mehe ta-
gasitulek genereerib nii mõnegi vastasseisu, aga lõpuks 
maetakse ka kõige vahedamad sõjakirved. Kuna kogu te-
gevustik leiab aset veinitalu laadses elamises Burgundias, 
on kaunid vaated ja rohke veinimekkimine garanteeritud. 

“Ahvide planeet”. Sellenimeline romaan ilmus 1963 
ja eesti keelde tõlkis selle 10 aastat hiljem meie president 
Lennart Meri. Romaan osutus bestselleriks ning loomu-
likult otsustati teos ka kinolinale tuua. 14. juulil linastuv 
“Ahvide planeedi sõda” on juba üheksas film ning vaada-
tes, kui edukaks osutus 3 aastat tagasi linastunud eelmine 
osa, võib üpris kindel olla, et käesolev ei jää viimaseks. 
Filmi peategelaseks on ahv Caesar, kellest on saanud oma 
liigikaaslaste juht. Jätkub vastasseis ahvide ja inimeste va-
hel, mis lõpeb vältimatu kokkupõrkega Caesari ja inim-
konda juhtiva karmi Koloneli vahel. Viimast kehastab 
Woody Harrelson ning Caesari osas Andy Serkis – mees, 
kes andnud kinolinal elu nii Gollumile kui ka King Kon-
gile. 

21. juulil jõuab kinodesse “Dunkirk”, mis jutustab 
sündmustest, mis leidsid aset 1940. aasta maikuu teises 
prantsuse linnakeses Dunkirkis. Siin suudeti sakslaste pii-
ramisrõngast evakueerida üle 330 000 liitlaste sõduri. Või-
maluse selleks andis Hitleri käsk rünnak kolmeks päevaks 
seisma panna – otsus, mis siiani sõjaajaloolastele ohtralt 
mõtlemisainet annab. Lavastas suurfilmide meister Chris-
topher Nolan, osades Tom Hardy, Kenneth Branagh ja Cil-
lian Murphy. Ajaloohuvilistele veel niipalju, et just need 
sündmuseid andsid tõuke Winston Churchilli 4. juuni kõ-
nele, mis läinud ajalukku kui üks kuulsamaid kõnesid mis 
eales peetud.

Kui Luc Besson aastal 1981 oma esimese stsenaariumi 
kirjutas, oskas ta vaevalt oma kuulsust ette aimata. Täna 
on ta produtsent, stsenarist, aga ka prantsuse filmigigandi 
EuropaCorpi suuromanik ja juhatuse esimees. Lavastaja-
tooli ta väga tihti enam ei satu. Juuli viimasel nädalavahe-
tusel esilinastuv suurejooneline ulmeseiklus “Valerian ja 
tuhande planeedi linn” ongi mehe viimane kätetöö ning 
projekti ambitsioonikusest räägib kasvõi hiiglaslik hin-
nalipik – 210 miljonit dollarit, mis teeb tast kõigi aega-
de kalleima prantsuse filmi. Filmi aluseks on populaarne 
koomiks kahest korrakaitsjast, Valerianist ja Laurelinest, 
kes saavad ülesandeks uurida välja salapärase tumeda jõu 
algupära, mis ähvardab rahumeelset rahvaste ja liikide 
paabelit nimega Alpha. 

Kinos näeme! Täpsem info viimsikino.ee.
Viimsi kino

KINOVEERG

Selliste tegelastega saab kohtuda Luc Bessoni filmis 
“Valerian ja tuhande planeedi linn“.

Juba 29. juulil täitub kogu 
Viimsi vald mõnusalt küp-
setiste lõhna ja maitsvate 
roogadega. 

Kohviku võib avada igaüks oma 
elutoas, õues, kortermaja ees, 
külaplatsil, tänaval või mis ta-
hes paigas, kuhu ühe toreda koh-
viku püsti saab panna. 

Kohvikutepäevale on ooda-
tud ka vahvad ettevõtted oma 
pop-up kohvikutega.

Registreeri oma kohvik ju-
ba täna visitviimsi.com/viim-
si-kohvikutepaev. 

Kohvikutepäeva korralda-
vad Visitviimsi.com ja Viimsi 
vallavalitsus. Lisainfo: info@
visitviimsi.com.

Visitviimsi.com

Lendkala on restoranide 
rändfestival, mis ilmu-
tab end igal aastal uues 
põnevas asukohas, kust 
muidu restorane ei leia. 

2015. aastal toimus festival Viim-
si vabaõhumuuseumis Ranna-
rahva festivali raames, 2016. 
aastal seikles Lendkala Rae val-
las, tähistades valla taasasuta-
mise 25. aastapäeva. 2017. aas-
tal külastab festival Jõelähtme 
vallas Neeme külas toimuvat 
traditsioonilist kalurite päeva.

8. juulil algusega kell 14 

Eesti Sõjamuuseumi – kindral Johan Laidoneri muuseumi tel-
limusel ehitatakse Eesti 100. aastapäeva tähistamiseks soo-
musrongi koopia, millel on kandev osa Vabadussõja lavastus-
lahingutes, edastas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Riigikantselei EV100 programmi raames tellitakse Vabadussõ-
jaaegse soomusrongi koopia, kuhu kuuluvad vedur, staabivagun, 
kuulipildujavagun, meeskonna vagun ja suurtükiplatvorm, seisab 
projekti tehnilises kirjelduses. Rong sisustatakse vajaliku varustu-
se ja erinevate väljapanekutega – Vabadussõja üldnäitus, relva-

Viimsi kohvikutepäev tuleb taas! 

Möödunud aastal avati kohvi-
kutepäeva raames eramajades, 
korterelamutes ja  sadamates 
kokku 60 kohvikut. Fotod 
Annika Haas

Lendkala lendab Neeme kalurite päeval 

kohtuvad Viimsi, Rae ja Jõe-
lähtme valla restoranid ning 
mõned Tallinna restoranid-koh-
vikud ja toidutootjad Neeme 

küla keskväljakul, et pakkuda 
külalistele oma kuulsamaid roo-
gasid. Lõbusas festivalimelus 
jätkub tegevust kogu perele – 
saab nautida erinevate köökide 
maitseid, toimuvad tegevused 
nii suurtele kui ka väikestele 
külalistele. Õhtu lõpeb meele-
oluka Mait Maltise kontserdi-
ga kell 22.

Lendkala festivali korral-
davad MTÜ Põhja-Harju Koos-
töökogu, MTÜ Neeme Ran-
navalve Selts, Jõelähtme val-
lavalitsus ja partnerid www.
leaderph.eu.

Carmen Kressa
Projektijuht

näitused, soomusrongide ajalugu ja seal teeninud inimesed.
Rong hakkab tuleva aasta sügisest kuni 2020. aasta alguseni 

liikuma mööda erinevaid Eesti piirkondi, jälgides võimalusel Va-
badussõja ajaloo kalendrit. Peatuspaikades toimuvad Vabadussõ-
da ja soomusronge tutvustavad taaslavastuslahingud, kontserdid, 
etendused, avatud on muuseumipood ja pakutakse sõdurisuppi.

Lisaks soovib Kaitseliit ehitada Eesti esimese soomusauto Es-
tonia koopia.

BNS

Sõjamuuseum tellib soomusrongi koopia
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Pika ajalooga Harjumaalt 
alguse saanud maakaitse-
päeva tähistamise komme 
on olnud eeskujuks sar-
nastele üritustele terves 
Eestis ning muutunud see-
läbi üleriigiliseks tradit-
siooniks. 

Esimene maakaitsepäev toimus 
1996. aastal Rae vallas Jüris. Isa-
maalise ürituse lipukirjaks sai 
“Mees, sa pead kodu kaitsma!”.

Maakaitsepäeva üldine ees-
märk oli ja on tutvustada Ees-
ti elanikele ja eelkõige meie 
noortele eriteenistuse ja kaitse-
jõudude ülesehitust ning julge-
olekualast kaitsevõimet. Näi-
teks on noortel võimalus näha 
ühtses rivis Kaitseliidu Harju 
ja Tallinna malevat, kodutüt-
reid, noorkotkaid, politsei- ja 
piirivalveametit, päästeametit 
ning teiste jõustruktuuride esin-
dajaid.

Tammepuu istutamine 
Harju XXII Maakaitsepäeva, 
millega tähistame Võidupüha, 
alustame juba 22. juunil Lool, 
Jõelähtme vallas, Vabaduse 
Hiies, kus traditsiooniliselt is-
tutab tammepuu see omavalit-
sus, kelle territooriumil maa-
kaitsepäev toimub – sel korral 

traditsiooniline maakaitsepäev toimub 
tänavu Kiili vallas

Kiili vald. XV maakaitsepäeva 
raames paigaldati Vabaduse Hii-
de punasest Mäntsälä granii-
dist mälestuskivi, mille anne-
tas Soome Vabariigi Uusimaa 
Reservistide Liit. Kivile kinni-
tati toimunud maakaitsepäeva-
de korraldajate nimed ja aasta-
arvudega sepistatud tahvlike-
sed. Igal aastal lisatakse koos 
korraldaja omavalitsusega kivi-
le järjekordne sepistatud tahvel. 

Üritusel osalevad Harju maa-
vanem, Harjumaa omavalitsus-
te juhid, Kaitseliidu esindajad 

ning Harju maleva koostöö-
partnerid Soomest Uusimaa Re-
servväelaste Liidust. 

Maakaitsepäev
Maakaitsepäeva viiakse igal aas-
tal läbi erinevas Harjumaa oma-
valitsuses. Sel korral otsustati 
korraldada üritus Kiili vallas. 

23. juuni algab pärgade ase-
tamise tseremooniaga Vabadus-
sõjas langenute mälestuseks Jüri 
kiriku juures. Mälestustsere-
moonial kõneleb koguduse õpe-
taja Tanel Ots. Tseremoonial 

mängib Tallinna Tuletõrjeühin-
gu Puhkpilliorkester, peadiri-
gent Aigar Kostabi juhenda-
misel. 

Peale pärgade asetamise tse-
remooniat toimub Kiili güm-
naasiumi staadionil operatiiv- 
ja kaitsejõudude pidulik rivis-
tus ja jalutuskäik algusega kell 
11. Paraadi juhatab Kaitselii-
du Harju maleva pealik kolo-
nelleitnant Eero Kinnunen ja 
paraadi võtab vastu Harju maa-
vanem Ülle Rajasalu. Maakait-
sepäeva pidulik jalutuskäik lii-

gub peale maavanema tervita-
mist edasi Kiili gümnaasiumi 
eest läbi laagriplatsile. 

Kell 12 avab päevajuht Ma-
dis Milling Kiili pargis Harju 
XXII Maakaitsepäeva ning an-
nab ülevate programmist. 

Traditsiooniliselt antakse üri-
tusel ka start Võidupühale pü-
hendatud aastajooksule, mille 
pikkus sel korral on vastavalt 
aastaarvule 2017 meetrit ning 
seda korraldab Harjumaa Spor-
diliit. 

Maakaitsepäeval on võima-
lik külastada kaitseväeüksuste 
ja eriteenistuste tehnika, varus-
tuse ja relvastuse näitusi. Toi-
mub ka nii ajalooliste kui ka 
tänapäevaste eriüksuste varus-
tuse esitlus. Lisaks sellele on 
võimalik süüa Harju maleva 
naiskodukaitse valmistatud sõ-
durisuppi. 

Päeva kõige põnevamaks 
osaks on 1,5 tundi kestvad de-
molahingud, mille käigus de-
monstreerivad oma tööd ning 
tehnikat nii ajalooklubi Front 
Line Eesti MTÜ, Harju malev, 
Põhja päästekeskus koos vaba-
tahtlike pritsimeestega ning po- 
litsei ja kiirreageerijad. Näha 
saab nii kurjategijate kinnipi-
damisi, kustutustöid kui ka II 
maailmasõja teemalisi lahin-

guid. Tõelise elamuse pakub ka 
Politsei- ja Piirivalveameti eri-
üksus, keda loodame näha koos 
kiirreageerijate ja helikopteri-
ga. Loomulikult loodame igal 
aastal pakkuda midagi uut ning 
selle nimel käivad ka läbirää-
kimised uute partneritega, kuid 
täpne ja lõplik kava peaks sel-
guma juba maikuus. 

Maakaitsepäeva lõpus toi-
mub Eesti Vabariigi presidendi 
Kersti Kaljulaidi loolt Rakve-
res süüdatud võidutule pidulik 
vastuvõtmine ja maavanema poolt 
üleandmine kõikidele Harju-
maa omavalitsusjuhtidele. 

Harju maavalitsuse headeks 
koostööpartneriteks maakaitse-
päeva läbiviimisel on Kaitse-
liidu Harju malev ja Tallinna 
malev, Kaitsevägi, Politsei- ja 
Piirivalveamet, Päästeamet, MTÜ 
Front Line Eesti, Harjumaa 
Omavalitsuste Liit, Eesti Kul-
tuurkapital, Tallinna Tuletõrje-
ühingu puhkpilliorkester ja Kii-
li vald. 

Harju maakaitsepäev on Har-
ju maakonna aasta suursünd-
mus, kuhu tasub tulla terveks 
päevaks ja kogu perega.

Kohtume juba 23. juunil Kiili 
vallas! 

Jane Gridassov
Harju maavalitsus

Maakaitsepäeva sündmused on külastajatele tasuta. Fotol möödunud aasta maakaitsepäeva paraad. 
Foto Harju maavalitsuse arhiiv



JUMALATEENISTUS
16. juuni kell 18
Õhtupalvus
Naissaare püha Maarja kabelis

18. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

25. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

2. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Surnuaiapüha jumalateenistus 
Rohuneeme kabel
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

9. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Randvere kiriku 165. aastapäev
Külas on praost Jaanus Jalakas 
koos pereansambliga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Kontsert-jumalateenistus 
Oma laule esitab Mati Murumaa
Viimsi vabakirikus

16. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

23. juuli kell 11
Kontsert-jumalateenistus armu-
lauaga – uute tekstiilide pühit-
semine
Kaastegevad Pille Lille Muusi-
kute Fondi muusikud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus ja surnuaiapüha
Naissaarel püha Maarja kabelis 
ja kalmistul
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

25. juuli kell 17
Oreli pühitsemise tänujumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

6. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13 
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

KULTUUR
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13. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Kontsert-jumalateenistus
Naissaare püha Maarja kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus

NÄITUS    
Näitused Eesti sõjamuuseumis
Uus püsinäitus “Eesti vormi lugu 
1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus jm
Eesti sõjamuuseumis
Sõjatehnika püsiekspositsioon
Külastus tasuta!
Sõjatehnika angaaris

Kuni 30. juuni
Tiina Ojaste maalide näitus 
“Kellaviietee“
T–R k 10–17
L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

Kuni 30. august
Erik Schmidti maalide näitus
Näitused “Hõbevalgeim“ ja 
“Piirideta meri“
T–R k 10–17
L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

Kuni 30. juuni
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi huvikeskuses

Kuni 30. juuni
Laura Koržetsi maalinäitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Juuni-juuli
Lee Nuutre fotonäitus “Hinge 
puudutus”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

4. juuli – 30. september
Fotonäitus “Osmussaar – kivine 
maakild Soome lahe suudmes”
Haapsalu fotoklubi ja Tartu 
fotorühmituse Hetkepüüdja
Rannarahva muuseumis

20. juuli – 9. august 
Fotonäitus “Naiskodukaitse 90“
Külastus tasuta!
Eesti sõjamuuseumis

KONTSERT, TEATRIETENDUS
5. juuli kell 20
Stig Rästa autoriõhtu “15 aastat 
rännakut“
Viimsi vabaõhumuuseumis

6.–9; 12.–16; 19.–23. juuli 
kell 19.30
Nargenfestival 2017 
Lavastus “Aadama õunad“
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
Naissaarel, Omari küünis

16. ja 30. juuli; 13. august 
kell 16.30
29. juuli ja 12. august kell 14
Suveteater “Latern“
Autor Jaan Tätte
Lavastaja Eva Kalbus
Peaosades Andrus Eelmäe ja 
Merle Talvik
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris

16. juuli kell 18
Koit Toome ja Laura akustiline 
kontsert
Rannarahva muuseumi õuel 

19. juuli kell 20
Kukerpillid ja Juss Haasma – 
45 aastat hiljem
Viimsi vabaõhumuuseumis

21. juuli kell 18
Juhani “Vinland” Jägeri kontsert
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. juuli kell 20
Vana Baskini teater “On alles 
perekond“
Rannarahva muuseumis

2. august
Kontsert – Curly Strings
Viimsi vabaõhumuuseumis

8. august kell 20
Suvetuur “Laula mu laulu“
Kohal on Tanel Padar, Getter 
Jaani, Koit Toome, Liis Lemsalu, 
Ott Lepland ja Ines
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

10. august kell 20
Lenna ja Estonian Voices 
“Ootab armastus“
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

SPORT
10. august 
Viimsi valla meistrivõistlused 
purjetamises
Laser Standard Radial 4,7
Leppneeme sadamas

12. august kell 11
Prangli spordipäev
Prangli saarel 

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
16. juuni kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Artjom Savitski / DJ Aivar Havi
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

17. juuni kell 15
Aiapidu
Tantsuks DJ
Vihmase ilma korral ei toimu
Jussi Õlletoa aias
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

21. juuni kell 21
Jussi jaanituli 
Esineb Eesti Gun
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

22. juuni kell 19
Leppneeme jaanituli
Leppneeme sadamas
kell 19
Kelvingi jaanituli
Kelvingi külaplatsil

23. juuni kell 18
Jaanipäev
Esinevad: Ariadne, Untsakad ja 
2 Quick Start
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 20
äigrumäe küla jaanituli
äigrumäe külas, Paju haljakul
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis
kell 22
Jaanipäev Ülesaare laululaval
Esineb ansambel Meremees
Tasuta!
Prangli saarel

24. juuni kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis
kell 17
Tammneeme jaanipäev
Tantsuks mängib ansambel 
Wesenbergh1
Info: tel 503 4247
Tammneeme mereäärsel 
külaplatsil

30. juuni kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Ivetta Trio / VJ Marko Pille 

Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

1. juuli kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon 
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis
kell 22
Tantsupidu – Üllar Jörberg
Ennu Ratta disko
Pilet 15 €
Prangli saare sadamakuuris

2. juuli kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique 
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

7. juuli kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

8. juuli kell 10–18
620 a Prangli saare esma-
mainimisest
Kaluritepäeva üritused sadamas
Maailmameistrivõistlused eis-
tukiga sõudmises
kell 22 
Pidu – esineb Singer Vinger
Pilet 15 €
Prangli rahvamajas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ Ingemar Eller
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

9. juuli kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

14. juuli kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Payback/Kaupo Mitt
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

15. juuli kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

16. juuli kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

21. juuli kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

22. juuli kell 22
Tantsupidu 
Mängib ansambel PS Troika
Prangli rahvamajas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

23. juuli kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

28. juuli kell 22
Stiilipidu
Esineb Shanon
Prangli saare sadamakuuris

kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Marko Pille
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

29. juuli kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis
kell 22
Suvine disco
Prangli rahvamajas

30. juuli kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

4. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

5. august kell 22
Alen Veziko ja Bänd
Prangli rahvamajas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

6. august kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

11. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Artjom Savitski / VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

12. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ Kaupo Mitt
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis
kell 21
Suvelõpupidu – Üllar Jörberg
Jussi Õlletoas
kell 22
Tantsupidu – 2 Quick Start
Pilet 15 €
Prangli rahvamajas

13. august kell 14
Black Rose Pubi õueprogramm
DJ Enrique
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubi terrassil

LASTELE JA NOORTELE
Kuni 18. august
VI suvelugemine 1.–9. klasside 
õpilastele
Viimsi raamatukogus

15. juuni kell 13
Suve(t)ÖÖ(t)uba: tõuksikoolitus 
Kuni 13-aastastele noortele
Osalustasu 10 € (toit, jook)
Viimsi skatepargis

16. juuni kell 13
Suve(t)ÖÖ(t)uba: tõuksikoolitus 
14+ noortele
Osalustasu 10 € (toit, jook)
Viimsi skatepargis

17. juuni kell 13
Suve(t)ÖÖ(t)uba: BMX koolitus 
Viimsi skatepargis
kell 14
Põhikooli lõpuaktus
Püünsi Koolis

20. juuni kell 12
9. klasside lõpuaktus (d, e, f, g)

kell 16
9. klasside lõpuaktus (a, b, c, s)
Viimsi Koolis

21. juuni kell 14
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis

31. juuli – 4. august
Inglise keele suvelaager
Viimsi huvikeskuses

4. august kell 13
Tõukside võistlus
Viimsi skatepargis

7.–11. august kell 10–17
Linnalaager “Noor rannarahvas“
Rannarahva muuseumis

7.–11. august kell 10–16
Elulahe kunsti- ja loovuslaager
Viimsi huvikeskuses

10. august
Noortepäev
Viimsis

EAKATELE
Tutvumisõhtud: 
21. juuni kell 20
Ragnar ja Co
28. juuni kell 20
Mati Karm
5. juuli kell 20
Petri-Metri
12. juuli kell 20
Ragnar ja Co
19. juuli kell 20
Mati Karm
26. juuli kell 20
Ragnar ja Co
2. august kell 20
Meeme Kudu
9. august kell 20
Ivar Hansen
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

17. juuni kell 16
Rahvusvaheline seeniortantsu-
pidu “Tantsuvikerkaar üle maa 
ja mere“
Randvere Koolis

6. juuli 
Õppeekskursioon: Avinurme – 
Varnija
Kell 7 buss väljub Mähe Aed-
linna peatusest
Kell 7.15 buss väljub Haab-
neeme busside lõpp-peatusest
Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125, salmistuaime@
gmail.com
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus

12.–13. juuli
Hiiumaa ja lustakad “Mamma 
Lood”
6.50 buss väljub Mähe Aed-
linna peatusest
7.00 buss väljub Haabneeme 
busside lõpp-peatusest
Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125, salmistuaime@
gmail.com
Korraldaja: Randvere reisiklubi

VARIA
19.–25. juuni kell 15–23
Restoranis LUU “Jaaninädal 
šašlõkiga“
Kogu nädala šašlõki erimenüü
Info ja broneerimine: tel 5862 
8575
viimsi@luu.ee
Restoranis LUU

29. juuli
Kohvikud ja Kinobuss
Kelvingi külaplatsil
kell 10–17
Kohvikutepäev
Prangli saarel
kell 12
Viimsi kohvikutepäev
Viimsi vallas

29.–30. juuli
Rannarahva festival
Viimsi vabaõhumuuseumis

16. juuni – 13. august
Viimsi valla kultuurikalender
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SPORT

Laupäeval, 3. juunil toimus 
juba 7. korda traditsiooni-
line Viimsi rattaretk, mis 
seekord viis külla naab-
rite juurde Maardusse ja 
Jõelähtmesse.

Randvere kooli juures alanud 
ja lõppenud 40 km pikkusest 
rattaretkest ja päikselist päe-
vast sai osa 56 igas vanuses 
rattasõiduhuvilist. Sel korral 
viis retke marsruut taas naab-
rite juurde – Maardu linna ja 
Jõelähtme valda.

Seekordsed peatuspaigad 
olid Muuga kabelikivi, Maar-
du kirik, Rootsi-Kallevere kü-
la, Maardu mõis, Saha kabel ja 
Maardu järv. Rattaretke giidina 
sõitis kaasa Rannarahva muu-
seumi juht Janek Šafranovs-
ki, kes on seotud ka Rebala 
muuseumiga ehk just sel retkel 
enamike külastatavate paikade-
kadega. Janek tegi retkelistele 
väga huvitavad tutvustused. 
Maardus oli rattaretkelisi  tervi-
tamas abilinnapea Ailar Lyra, 
Jõelähtme vallas abivallavanem 
Priit Põldma. Retkeliste poolt 
tegi kogu retke kaasa abival-
lavanem Jan Trei, kes hindas 
retke kui suurepärast võima-
lust saada rohkem teada oma 
naabrite kohta. “Ja miks mitte 
läbi nende teadmiste veel oma 
kodupaika enam väärtustama 
hakata!” arvas Trei. “Kindlasti
on rattaretk ka hea võimalus 
saada uusi sõpru ja tuttavaid. 
Ja tean ka inimesi, kellest on 
saanud kirglikud rattasõbrad pea-

le rattaretke! Ja ehk aitab ratta-
retk kaasa sellele, et muutume 
ka pisut liikuvamaks ja mõtte-
laadilt rohelisemaks.”

Viimsi vallavalitsus tänab 
oma koostööpartnereid ratta-
retke korraldamisel: USS Se-
curity Eesti AS, Artjom ja And-
res Lofitski; Spordiklubi CFC, 
Hjalmar Konno ja Marko Soo-
ne; Spordiklubi Viimsi Sport, 
Tarmo ja Siiri Visnapuu; Root-
si-Kallavere külaselts, Ranna-
rahva muuseum, Janek Šafra-
novski; fotograafid Aime ja Priit 
Estna.

Elis Tootsman

Viimsi rattaretk 2017

Tänavuse rattaretke raames sõideti läbi Viimsi Maardusse ja 
Jõelähtmele. 

Täname kõiki kaassõitjaid! Fotod Priit Estna

27. mail tõmbas sportliku 
perepäeva ja piduliku vas-
tuvõtuga Korvpalliklubi 
Viimsi koos klubipüra-
miidi kuuluva Kesklinna 
Korvpalliklubiga joone 
alla klubi XV hooajale. 

Pidupäev algas sportliku pere-
päevaga Viimsi staadionil ja Ka-
rulaugu terviserajal. Päeva mah-
tus paljude täpsust, osavust ja 
koostööd nõudnud sportlike te-
gevuste kõrval ka 2 km tervi-
sejooks ning Nike Training Club 
treening. Pika päeva jooksul 
said osalejad keha kinnitada 
Kalle korvpallikohvikus juu-
belikringli või endi poolt ühise 
peolaua jaoks valmistatud suu-
pistetega. Lisaks ühisele liiku-
misele ja sportimisele vabas 
õhus autasustati perepäeval lap-
sevanemaid, kes vabatahtlike-
na panustanud klubi tegevus-
tesse, hooaja lõikes parimaid 
treenijaid ehk trennihunte ning 
loomulikult tänati treenereid. Pe-
repäevalisi tervitasid KK Viim-
si tantsutüdrukud Black & Whi-
te Dance ja Ariadne.

“Tänan kõiki osalenud ligi 
sadat peret ja kolmesadat osa-
lejat! Inimesed on väliürituse 
kenasti omaks võtnud ja tule-
vad tegevusega kaasa. Siinko-
hal kummardus kogu meie klu-
bisisesele ja -välisele korraldus-

meeskonnale,” sõnas klubi te-
gevjuht Tanel Einaste.

Päeva aitasid korraldada KK 
Viimsi/Kesklinna KK treenerid, 
Raimo Tann, NTC Rosmary Rits, 
Keisy Põldsam, Lauri Lihten-
Haavel, Lauri Pihlak, Karl Alt-
raja, Martti Vaidla, Liis Vahter, 
Liina-Ariadne Pedanik ja Mar-
tin Rebane.

Vastuvõtt 
Õhtu jooksul tehti tagasivaade 
möödunud aastasse ja viisaas-
tasse nii numbrites kui ka emot-
sioonides. Tutvustati treenerite 
kõrval klubi tegevusse panus-
tavaid taustajõude. Tänati toe-
tajaid ja koostööpartnereid ning 
võidukas Saku II Liiga mees-
kond sai pähe meistri mütsid. 

Korvpalliklubi tervitama tulnud 
Viimsi abivallavanem Jan Trei 
sõnas, et korvpall on Viimsi 
spordi üks visiitkaart ning val-
lavalitsus jälgib teraselt klubi 
arenguid.

Klubi tegevjuht Tanel Einas-
te tänas kõiki klubiga seotud 
inimesi: “Head sõbrad, kollee-
gid, toetajad, kogu meie suur 
korvpallipere! Mul on süda-
mest hea meel teid kõiki näha 
ja siiras rõõm, et teid on nii 
palju, kellele korvpall korda 
läheb ning klubisse panusta-
vad!” 

Aastat kokkuvõtvalt sõnas 
Einaste: “Oli meie aasta. U18 va-
nuseklassi poisid said möödu-
nud nädalavahetusel kaela G4S 
noorteliiga ehk Eesti meistri-

võistluste hõbemedalid. Viim-
si korvpall mängib uuel hoo-
ajal kõrgemal kui kunagi va-
rem ehk Saku I Liigas. Oleme 
korvpalli juurde toonud uusi 
lapsi ja veelgi olulisem, uusi 
treenereid.” 

Vaadates tulevikku jätkas 
Einaste: “Meile on kombeks 
unistada suurelt ja need unis-
tused ka teoks teha. Kui viis 
aastat tagasi oli kohe-kohe val-
mimas Randvere kool, siis täna 
ootame oma helesinise unistuse,
Karulaugu spordihoone ehk korv-
pallikodu valmimist 2018. aas-
ta sügisel. Tänusõnad siinko-
hal Viimsi vallale!” 

KK Viimsi/Kesklinna KK 
XV hooaja lõpetamise piduli-
kule vastuvõtule olid kutsutud 
klubi praegused ja endised töö-
tajad, toetajad ja koostööpart-
nerid, sõbrad ja kolleegid korv-
palliringkondadest ning lapse-
vanemad, kes klubi tegevusele 
kaasa aidanud.

Külalistele esinesid KK Viim-
si tantsutüdrukud Black & Whi-
te Dance ja Ariadne.

Vastuvõttu aitasid korraldada 
KK Viimsi/Kesklinna KK tree-
nerid, Lauri Lihten-Haavel, Lau-
ri Pihlak, Rene Riisma, Riina 
Vaikmaa, Leidi Lind, Liis Vah-
ter ja Liina-Ariadne Pedanik.

MTÜ Korvpalliklubi Viimsi

Pranglil joosti 
turismihooaeg lahti
Prangli jooksul võtsid täiskasvanud ja noored 
mõõtu 5 km distantsil. Jooksumarsruut kulges 
sadamast kirikuni ja mööda saare peateed tagasi. 
Osavõtjaid oli 63.  

Tänu võimsale lõpuspurdile tuli meesteklassis esimeseks 
Erko Õunapuu. Esikolmikusse mahtusid veel Andrus Prangli  
ja Kristjan-Erik Alaküla. 

Naisteklassi esikolmik: I koht Kelli Toime, II koht 
Marjanne Leppmets ning  III koht Piret Voogre.

Tüdrukute jooksu (7–11-aastased) distantsil 3 km või-
tis teist aastat järjest Isabel Sirel, samavanuste poiste seas 
tuli võitjaks Herman Seire. Päris pisikesed osavõtjad jook-
sid distantsil 150 meetrit ehk ümber sadama kultuurikuuri, 
võitjaks osutus Käthe Mariin Säde.

Prangli jooks toimus kolmandat korda. Jooksu viis 
läbi sadama kultuurikuur Noor Kaardivägi koos kohalike 
abilistega. Korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid ja abilisi 
positiivse päeva eest! Jooksu toetasid Prangli Reisid, Üle-
saare kämping, Devin, SaareResto, Kadarbiku Köögivili, 
Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital, 
Rannarahva muuseum, Viimsi vald, Mikaado, Piia Eller 
meigi- ja soenguteenused, Prangli kämping.

Turismihooaeg sai lahti joostud. Kultuurikuur Noor 
Kaardivägi ootab külalisi ka teistele Kelnase sadamas toi-
muvatele suvesündmustele! Juulis ja augustis etendub uus 
suvelavastus “Latern”, kalurite päeval saab osaleda eistu-
kisõudmise võistlustel ja erinevates õpitubades, muinastu-
lede ööl on kõik oodatud vaatama puulaevade regatti. Kel-
nase sadama kultuurikuuris esinevad sel suvel ansamblid 
Laine (10.06), Üllar Jörberg ja Ennu Ratta disko (01.07), 
Shanon (28.07) ning Kihnu Poisid (26.08).

Annika Prangli

Viimsi “tiigrid” 
treenivad taimaal
Eesti kikk- ja tai poksijad eesotsas Viimsi Tigers 
Gymi sportlastega sõitsid 5. juunil Taimaale tree-
ninglaagrisse eesmärgiga võistelda Tai suurimas 
ja mainekamas profivõistlussarjas Max Muay Thai.

Võistlus toimub 23. juunil ning 
reklaamitakse välja kui Team 
Estonia vs Thailand profi muay 
thai võistlus. Eesti tiimi esin-
davad: Raul Esko, Romet Es-
ko, Andi Uustalu, Ilari Nuu-
tinen, Urmas Närep ja Eesti 
tai poksi tippvõitleja Andres 
Malleus, kes elab ja treenib 
aastaid juba Taimaal. Malle-
us, kes teeb Max Muay Thai

võistluste peamatši, võistles edukalt alles nädalapäevad ta-
gasi Tai kõige legendaarsemal Lumpinee Stadiumil, kus ta 
võitis oma vastast kindlalt.

Eesti tiimi ettevalmistus Taimaale treeninglaagrisse 
minekuks on täis treeninguid. Läbitud on mitu kodumaist 
treeninglaagrit treener Mosa Chatchawaniga. Endine muay 
thai tšempion Mosa aitab meeskonnal võistlusteks ette val-
mistuda ning suhelda Tai võistluste promootoritega.

Taimaale jõudes treenib Eesti tiim Bangkokis esialgu 
koos Tai tippvõitlejate ja legendide Buakawi ja Saenchaiga. 
Seejärel sõidetakse Korati militaarbaasi, mis asub Kirde-Tai 
mägise džungli piirkonnas. Seal treenitakse 35–40-kraadi-
ses kuumuses 2–3 korda päevas. 

Lisaks treeningutele, võistlustele ja ettevalmistusele on 
plaanis külastada iidset templite linna  Ayutthayat, et saada 
templites elavatelt Buddha munkadelt õnnistus eesoleva-
teks võistlusteks. Kavas on käia ka ühes suurimas Tai rah-
vuspargis Khao Yais, seigelda džunglis ja ronida mägedes. 
Samuti külastada Tai pealinna Bangkokki ja turismilinna 
Pattayat ning sõita Lõuna-Tai saartele.

Pärast võistlusi Taimaal suunduvad Eesti sportlased Jaa-
panisse Tokyosse, kus tänu Eesti kõige suuremale võitlejale 
Barutole on meie sportlastel võimalik treenida koos Jaapani 
proffide tippvõistlejatega. 

Viimsi Tigers Gymi eestvedamisel on Eesti tiimi tege-
mistest valmimas reisi ajal videoblogi, mida saab vaadata 
Youtube’is.

Viimsi Tigers Gym

Korvpalliklubi lõpetas XV hooaja

Korvpalliklubi andis Viimsi vallavalitsusele üle tänumeene pika-
ajalise toetuse eest. Fotol Tanel Einaste, abivallavanem Jan Trei, 
Teet Tiisvelt ja Anti Kalle. Fotod erakogu

Hetk Tai suurimas profivõist-
lussarjas Max Muay Thai. Foto 
Viimsi Tigers Gym arhiiv
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Kuigi paljud meist on lillepeenraid 
rajanud ilma igasuguse eelneva pa-
beril paikneva jooniseta, siis alati on 
parem teha enne kavand. Tulemus 
saab kindlasti ilusam.

Tööd tuleb alustada peenrapiiride mahamär-
kimisega. Selleks läheb tarvis pikka mõõdu-
linti, pikki puutikke ja aianööri või aiavooli-
kut. Enne märkima asumist oleks otstarbeks 
ära niita muru, et see ei hakkaks töid segama. 

Ristkülikukujulisi peenraid maha mär-
kides tee nii:

1. Kõigepealt määra üks nurk ja pista se-
da nurka tähistav pulk maasse.

2. Kinnita mõõdulindi ots pulga külge ja 
mõõda valmis üks peenra serv. Mõistlik on 
alustada sellest servast, mis on kõige lähe-
mal mõnele sirge joonega maamärgile (ma-
jasein, hekk, jalgtee vms).

3. Toeta mõõdulint hetkeks maha ja sil-
mamõõtu kasutades veendu, et lint ei jookse 
maamärgiga viltu. Kui oled tulemusega ra-
hul, pista pulk maasse.

4. Nüüd mõõda igaks juhuks mõõdulin-
diga mõlemad pulga kaugused maamärgist. 
Vajadusel korrigeeri pulkade asetust ja tõm-
ba pulkadele nöör.

5. Mõõda välja teine külg. Kui sul on kaks 
mõõdulinti, kinnita lühem pulga nr 2 külge 
ja pikem mõõdulint diagonaali mõõtmiseks 
pulga nr 1 külge ning klapita mõõdulindid 
õigete mõõtude pealt kokku. Nii saad kaks 
kärbest ühe hoobiga – külje pikkuse ja nurga 
paika. Märgi nurk pulgaga 3. 

6. Tee sama vastaskülje väljamõõtmisel. 
Nüüd pane lühem mõõdulint pulga nr 1 kül-
ge ja pikem pulga nr 3 külge ning klapita mõõ-
dud paika. Pista maha nurka tähistav pulk nr 4.

7. Viimane külg peaks suure tõenäosuse-
ga juba paigas olema. Mõõda igaks juhuks 
pulkade 3 ja 4 kaugused ning tõmba pulka-
dele nöör ümber.

Ringikujulisi peenraid maha märkides 
tee nii:

1. Määra esmalt peenra keskkoht ja pista 
pulk maasse.

2. Kinnita pulga külge mõõdulint ja rin-
gikujuliselt liikudes pista igasse ilmakaarde 
kõigepealt puupulk maasse.

3. Seejärel kontrolli, kas keskkoht sai ik-
ka õigesse kohta maha märgitud. 

4. Kui asukoht on üle mõõdetud ja kin-
del, siis võid ringikujuliselt liikudes iga 50 cm 
tagant pulga maha pista. Sellise peenra äärt 
on mugav veevoolikuga markeerida.

5. Vooliku äraliikumise vältimiseks pista 
pulgad mõlemale poole voolikut.

Vabakujuliste peenarde mahamärki-
misel tee nii:

1. Kõigepealt märgi maha telgjoon, pista 
mõlemasse otsa pulgad.

2. Markeeri mõlemast peenraservast ma-
ha paar mõõtu.

3. Kontrolli asukohta maamärkide järgi, 
vajadusel korrigeeri.

4. Märgista telgjoon iga 50 cm tagant pul-
kadega.

5. Nüüd mõõda igast telgjoone pulgast 
serva kaugus. Pista maha servapulgad.

6. Ka sellise peenra äärt on mugav vee-
voolikuga markeerida. Vooliku äraliikumise 
vältimiseks pista siingi pulgad mõlemale poo-
le voolikut.

Peenra kaevamine
Kaevamistööd on otstarbekas alustada sel-
lest, et kõigepealt tuleks sirge servaga labi-
daga lõigata mätas peenra servast lahti. Te-
ha tuleks võimalikult püstised ja sügavad 
lõiked. Mida korrektsemalt seda tööd teha, 
seda vähem on pärast tarvis peenra serva 
korrigeerida.

Kui mätas on kogu peenra ulatuses lahti 
lõigatud, asu peenart kaevama. Soovitatav on 
kaevata ridade kaupa. Kogu peenar tuleb läbi 
kaevata vähemalt ühe labidalehe sügavuselt 
ja mätastest välja raputada kogu taimejuurte 
ümber olev muld. Kui aga on silmaga näha, 
et juuri on ka sügavamal, tuleks maa läbi 
kaevata kahe labidalehe sügavuselt. Kuna lä-
bikaevamise eesmärk on peenraala umbroh-
tudest, nende juurtest, kividest ja prahist täie-
likult puhastada, siis nopi hoolikalt välja kõik, 
mis meenutab taimi ja juuri, eemalda kõik 
kavemisel välja tulnud kivid ja muu praht.

Kaevata on lihtsam, kui on eelnevalt ka-
sutatud katmismeetodit. See tähendab, et ma-
hamärgitud peenar kaetakse mõne käepärase, 
valgust mitte läbi laskva materjaliga (must 
kile, tugev papp jne) vähemalt aastaks või 
isegi kaheks aastaks. Selle ajaga hävinevad 
kõik kaevataval alal kasvavad taimed ja pole 
tarvis kasutada keemilisi ning keskkonnale 
ja inimesele ohtlikke umbrohumürke.

Olenevalt mullatüübist võiks peenramul-
da pisut parandada ja lisada taimede tarbeks 
toitaineid. Selleks sobib kõige paremini kom-
post või kõdusõnnik. Seda materjali kulub vä-
hemalt 10 cm paksuse kihi jagu. Väetis tuleb 
mullaga korralikult ära segada. 

Seejärel tuleb peenar rehaga tasandada 
ning paariks-kolmeks nädalaks seisma jätta. 
Selle ajaga pinnas veidi vajub ning tärkama 
hakkavad esimesed seemneumbrohud. Aeg-
ajalt peaks sel ajal peenart rohima. Mida pi-
kemalt saab peenar seista, seda suuremal hul-
gal jõuab soovimatuid külalisi tärgata ning 
saame nad kõik eemaldada. Hiljem on siis 
rohimisega vaja vähem vaeva näha.

Istutamine
Istutamist alusta peenra keskelt äärte suunas, 
siis ei pea vastistutatud taimede otsas tram-
pima. Kaeva istutuskühvliga taimele paras 
istutusauk, mõõda vajalikku sügavust taime 
juurepalliga. Kui sügavus paigas, sega istu-
tusaugu põhjas mullaga väike peotäis istu-
tusväetist ja raputa saadud segule veel veidi 
mulda peale, sest juured ei tohiks otseselt 
väetistega kokku puutuda. Koputa taim po-
tist välja ja haruta juurekava ettevaatlikult 
veidi lahti. Nüüd säti istutusauku taim sel-
liselt, et juured mahuvad istutusauku ning 
taim jääks peenral samale kõrgusele kui ta 
potiski kasvas. Ära jäta juuri mullapinnale 
ega taime rohtset vart mulla sisse. Hoia ühe 
käega taime augu kohal, vala kopsikuga is-
tutusauk vett täis ja lükka seejärel kiirelt ko-
gu august väljakaevatud muld ühtlaselt tai-
me ümber vette. Teise võimalusena võid so-
putada kohe pool istutusaugust mulda täis, 
valada siis vesi auku ja lükata ülejäänud muld 
peale. Lükka veega täidetud istutusauku kogu 
väljakaevatud muld. Vesi imbub maa sisse ja 
viib ise kõik mullaosakesed taimejuurte va-
hele. Kontrolli kogu aeg, et taim jääks õigele 
istutuskõrgusele. Lõpuks viimistle istutus, va-
juta ettevaatlikult muld taime ümber kinni. 
Lõika tagasi kõik istutamise käigus viga saa-
nud taimeosad ja kobesta taime ümbrus. Is-
tuta selliselt kõik taimed peenrasse. Kui oled 
otsustanud kasutada peenra katteks multši, 
siis laota see peenrale, kuid ära mata taimi 
multšiga kinni. Jäta taime juurekaela ümber 
5 cm jagu õhuruumi.

Taimestatud peenral korrigeeri peenra-
servi sirge servaga labidaga või spetsiaalse 
servalõikuriga. Korrektne peenraserva lõi-
ge moodustab muruga 90-kraadise nurga ja 
tõuseb siis peenra pool 45-kraadise nurga 
all. Viimaseks lihviks lõika murukääridega 
ka muruserva tagasi.

Mari-Liis Jordan 
Aednik

Allikas: Eva Luigase raamat “Kuidas teha peenart“ 

Nagu naljaga pooleks 
on öeldud, siis eestlaste 
lemmikuim spordiala on 
grillimine. Miks ka mitte, 
sest tegemist on värskes 
õhus toimuva seltskondli-
ku tegevusega, mis lisaks 
kõigele muule täidab ka 
kõhtu. 

Kuid nagu spordiski ei ole tu-
lemused kõikidel võrdsed – pi-
kaajalise “treeningu” tulemu-
sel võivad mõne grillmeistri 
käe alt tulla ülimalt ahvatlevad 
palad, aga teisel läheb “vale 
määrde tõttu” või mingil muul 
ootamatul põhjusel tulemus aia 
taha. Uurisime spetsialistidelt, 
kuidas saavutada grillimisel maa-
ilmarekorditulemusi.

Millist liha valida?
Viimsi Keskuse gurmeelihapoe 
Black Angus juhataja Paavo 
Villako sõnul saab grillida küll 
peaaegu kõiki lihasid, kuid pa-
rima elamuse saavutamiseks ta-
sub arvesse võtta mõningaid nü-
ansse. 

1 Grillitava lihatüki paksus 
võiks olla kuni 3–4 cm, sest 

vastasel juhul on suur tõenäo-
sus, et liha kuivab või põleb 
väljast ära enne, kui seest valmis 
saab. Suuremate tükkide tööt-
lemiseks välitingimustes sobib 
paremini BBQ- või suitsuahi.

2 Palju rasva eritavad tükid 
tekitavad tüütuid leeke, eri-

ti kui neid kombineerida õlise 
või tilkuva marinaadiga. See-
tõttu tasuks näiteks triibuliha 
või pardifileed maitsestada või-
malikult “kuivalt”. Kergelt süt-
tiva ainese sütele tilkumise väl-
timiseks võib kasutada ka foo-
liumit või teatud grillide puhul 
vastavat vaheplaati.

3 Grillimiseks võiks valida 
pehmeid, kiirelt valmivaid 

lihasid. Rusikareegel on see, et 
kui lihatükki kasutatakse eel-
kõige hautistes, siis grillil sel-

lest erilist hõrgutist ei tule. Näi-
teks osso bucco või seakoot, lam-
ba või veise tagatükk, härja-
saba, pardikoib või sea pehme 
ribi kuuluvad potti, mitte gril-
lile.

4 Kontidega vutid, tibud ja 
küülikud sobivad grillimi-

seks vaid siis, kui need on eel-
nevalt läbi küpsetatud. Vasta-
sel juhul ei valmi sellised eri-
neva tekstuuriga lihasid sisal-
davad tükid ühtlaselt.

5 Grillimine toimub tavaliselt 
suhteliselt kõrge tempera-

tuuri juures lühema aja vältel. 
Seetõttu sobivad grillimiseks 
ideaalselt sellised lõiked, mis 
valmivad kiiresti ning ei kao-
ta suurel kuumusel kohe oma 
mahlasust – sea kaelakarbo-
naad, veise antrekoot või välis-
filee, talle karree või kaelakar-
bonaad, broileri kintsuliha. Vä-
ga madala rasvasisaldusega ja 
õrnasid lihatükke, näiteks broi-
leri-, talle- ja seafileed on pa-
rim grillida tihedalt vardas koos 
köögiviljadega.

6 Võimaluse korral tuleks väl-
tida liha, millesse on enne 

marineerimist süstitud või muul 
viisil lisatud vett (vastav kiri 
on sellisel juhul pakendil). Esi-
teks tõmbuvad grillimisel vee 
aurustumise tõttu tükid kokku, 
teiseks on maitse tasakaalusta-
miseks lisatud marineerimisel 
muidu täiesti üleliigseid aineid.

7 Liha ettevalmistamine gril-
limiseks, maitsestamine, gril-

limistehnika ja -aeg sõltuvad 
suuresti grillitavast tootest. Kin-
del universaalne nõuanne on 
grill enne liha asetamist korra-
likult kuumaks ajada, et saavu-
tada võimalikult mahlane tule-
mus. Teatud tükke, näiteks vei-
se steike, üldjuhul ei maitsesta-
ta muu kui soola-pipraga. Kva-
liteetsete steikide puhul toimub 
grillimine mõne minuti vältel, 
pöörates lihalõiku ümber vaid 
korra.

8 Broileri- ja sealiha võiks 
olla kindlasti marineeritud. 

Marinaadide hulk on piiratud 
ainult koka fantaasiaga ja ka 
Eesti kaubandusvõrk pakub lu-
gematul hulgal põnevaid va-
riante. Viimastel aastatel on vä-
ga populaarsed mingil kindlal 
marjal baseeruvad marinaadid 
– kirss, jõhvikas, mustsõstar. 
Inspiratsiooni leiab ka koktei-
lidest – bloody mary, mojito jt. 
Koduse marinaadi puhul tasub 
tähele panna, et marinaad oleks 
piisavalt happeline ja et rasva-
sem sealiha tahab tublisti soo-
lasemat marinaadi kui linnuli-
ha.

9 Šašlõkki on kõige parem 
grillida lapikute metallvar-

raste otsas, et küpsemine oleks 
ühtlane. Igal juhul tuleks väl-
tida liha üle küpsetamist, mui-
du muutub see ebameeldivalt 
kuivaks ning marinaadi maitse 
kaob. Alati toimivat rusikareeg-
lit liha valmissaamise tuvasta-
miseks pole, aga torkimise ja 
lõikumise asemel võiks püüda 
valmimist hinnata, katsudes tü-
ki elastsust: vedel tükk on too-
res, parajalt sitke tükk on läbi 
küpsenud ja kõva tükk on rõõ-
muks koduloomadele. Parim 
viis õppida on omast kogemu-
sest, nii et head grillimist!

Millist grilli valida?
Lisaks kvaliteetsele lihale on 
grillimiseks vaja ka korralikku 
grilli. Valik on kirju ning otsus 
tuleb langetada söe-, gaasi- või 
suitsugrillide vahel või katse-
tada hoopis tõeliselt trendikaks 
muutunud kamadogrilli. Viim-
si Keskuse kaupluse Kodu ja 
Köök loome- ja turundusjuht 
Marko Arakas on kõikide gril-
litüüpide plussid ja miinused 
kirja pannud, et valiku tegemist 
lihtsamaks teha. Tutvu nende-
ga kauplustes!

Helen Saluveer

Rekordtulemused 
grillimises

Grillimisel tuleks vältida liha üle küpsetamist. Foto erakogu

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

PÜÜNSI KOOLI DIREKTORIT
Nõuded kandidaadile:
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate

ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõike 1 nõuetele;
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise,

ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus koolijuhina;
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine. 

Omalt poolt pakume:
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd;
• võimalust koostöös valla haridusjuhtidega kujundada Viimsi valla hariduselu.

Kandidaatidel palume esitada:
• sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
• kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
• essee (soovitavalt kuni 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 Harju-
maa märgusõnaga “Püünsi Kooli direktor” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viim-
sivv.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.

Augustikuus valmivasse Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majja pakkuda tööd järgmistel 
ametikohtadel:
• Õpetaja assistent (koormus 1,0)
• Maja perenaine (koormus 1,0)
• Logopeed (koormus 0,5)
Taotlus, CV ning õpetaja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata: Mirje Trei 
(MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht) e-posti aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee. 
Lisainfo telefonil 5622 0121.

Kaasav õppijakeskne kogukonnakool 
kutsub oma meeskonda
• logopeedi
• väikeklassi õpetaja
Kandideerimisavalduse koos elulookirjelduse ja kvalifi-
katsiooni tõendava dokumendi koopiaga palume saata 
15. juuniks e-posti aadressil leelo@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!

REAKUULUTUSED

Viimsi vallavalitsus otsib 

ERIVAJADUSTEGA LASTELE TUGIISIKUID
tugiisiku ülesanneteks on:  
•      lapse abistamine, juhendamine ning toetamine õpetaja juhendatud tegevuste läbiviimisel lasteaias ja koolis;
•     lapse abistamine, juhendamine ning toetamine vanema juhendatud tegevuste läbiviimisel kodukeskkonnas 
ja avalikus kohas.

Ootused kandideerijale:
•     Tugiisikult ootame sõbralikkust, kohusetundlikkust ja füüsilist aktiivsust. 

Kasuks tuleb:
•     Varasem kogemus erivajadustega lastega tegelemisel, üldised teadmised meditsiini valdkonnas ja  autojuhi- 
       loa olemasolu.

Lisateave: tugiisikuteenuse osutamine toimub täis- või osalise koormusega, brutotasu alates 5 eurost tunnis.

Kandidaatidel palume esitada motivatsioonikiri ja elulookirjeldus  30. juuniks 2017 aadressile Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile Margit.Stern@viimsivv.ee. 
Lisainformatsiooni annab Margit Stern telefonil 602 8857.

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE 
ERALASTEAED PÄÄSUPOEG 
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPETAJA
ÕPETAJA ABI
Pakume meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 15.07.2017
e-postile paasupoeg@yahoo.com
Lisainfo telefonil 551 2055 Katrin
Koduleht www.paasupoeg.ee

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
MÜÜK
n Müüa kinnistu Viimsi vallamaja lähedal 1500 m2; 
millel asub eramu 300 m2. Tel 554 2643, Toomas. 
n Müüa Viimsi vallamaja läheduses elumaja pool-
keldrikorrusel asuv, eraldi sissepääsuga siseviimistluse-
ta mitteeluruum (esik, eesruum, WC, duširuum, tuba, 4 
akent) üldpinnaga 61,3 m2. Olemas elekter, vesi, kana-
lisatsioon, keskküte. Hind kokkuleppel. Tel 512 1917.
n Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. 
Tel 5395 3788.
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 Müüa kahetoaline (50 m2) suure rõduga korter 
Kesk Põik 2. Parkimine kinnisel territooriumil. Pani-
paik esimesel korrusel. Korter on vaba. Otse oma-
nikult. Tel 5342 0475.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, hal-
jastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus koha-
leveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 
507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Hind alates 33 €/rm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused 
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 Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Paigaldan tänavakive. Üle 15 aasta kogemust. Tel 
5648 7738.
TÖÖ
n Otsin kodukoristajat Viimsis asuvasse eramajja, 
koristatav pind ca 200 m2. Kontakt: Taivo, tel 565 
4954, taivo@biston.ee.
OST JA MUU
n Soovin üürida garaažiboksi või parkimiskoha kin-
nises majaaluses parklas Haabneeme piirkonnas. 
Tel 5559 8322, e-post heinmadis@gmail.com.
n Prantsuse keele eratunnid. Tel 5344 4808.
n Viimsis elav pere võtab pikaajalisele üürile vä-
hemalt 3-toalise korteri/majaosa/maja Viimsi val-
las. 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 kin-
nise aiaga lahke pererahva juurde 4.–8. juulil. Tasu 
kokkuleppel. Tel 516 6188.
n Soovin Viimsis või lähiümbruses rentida auto 
hoidmiseks garaažiboksi, sobib ka garaaž eramajas. 
Autot kasutatakse minimaalselt, talvel üldse mitte. 
Kontakt: Taivo, tel 565 4954, taivo@biston.ee.
n Miks külastada Sloveeniat ja Horvaatiat? Vaata 
www.alustamealgusest.ee ja tule meiega. Veel on 
7 vaba kohta. Sõit toimub 22.–31.08.2017. Tel 502 
9006.
n Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või 
varuosadeks. Tel 5672 1410.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 €. Tel 
5626 0878, Eero.
n Ostan teie kasutusena jäänud sõiduauto, võib olla 
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

TEENUS
n Pakume kõiki vihmaveesüsteemide ja eramu kat-
teplekkidega seotud teenuseid. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Haljastustööd. Tel 5564 7029.
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka ära 
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boi-
lerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseeri-
mine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588. 
n 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, haljastus-
tööd. Tel 5889 6155.
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade 
soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, 
remont, aedade ja majade värvimine, lammutus-
tööd, tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 
5366 4294, ehitusm@online.ee.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Tel 
554 2791, Toivo.
n Terrasside, kuuride ja aiamajade ehitus. Tel 5303 
1609.
n Kodukoristus. Pikaaegne kogemus. Tel 5841 3825.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. 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 ehi-
tusega ja haljastusega. 14-aastane kogemus an-
tud valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com, 
www.kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd teie kinnistul 
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santeh-
nikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevi-
tustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute 
ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tel-
limine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, kil-
lustik, 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, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraa-
nid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, moo-
torid 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 puu-
de/okste langetamine. 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. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide pu-
hastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, 
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimi-
ne tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 



REKLAAM

    21VIIMSI TEATAJA   16. juuni 2017

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

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.

Katuste süvapesu 
ja värvimine. 

Veerennide 
puhastus ja akende 

pesu.

 Täpsem info: 
tel 5638 8994, 

e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

Korstnapühkija ja 
Pottsepp OÜ 

Korstnapühkija ja 
pottsepa litsentseeritud 

teenused Viimsis ja 
Meriväljal. Akti väljas-
tamine. Küttekollete 

ehitus ja remont. 
Tel 5690 0686, korsten.

korda@gmail.com.

Eksklusiivne maja Rohuneeme 
poolsaarel kinnisel tänaval!

SUPER PAKKUMINE 
KIIREMATELE – 549 000 €!
Tule vaatama juba täna!
Kontakt: Margit Alloja
Kutseline maakler (KKM 140501) 
+372 5615 9661
margit@uuskodukinnisvara.ee
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