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Harjumaa laulu- ja tantsupeo
liikluskorraldusest. Loe lk 5
Pringi küla külavanema valimised
Üldkoosolek toimub 22. mail 2018 algusega kell 19.00 Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3).
Külavanema kandidaadiks võib olla Pringi küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb esitada kirjalik nõusolek. Nõusolek kandideerimiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5
päeva enne valimiste toimumist.
Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema
isikut tõendav dokument. Volituste alusel
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Pärnamäe küla ja
külaseltsi üldkoosolek
Toimub 28. mail algusega kell 18.30 lasteaed-pereklubis Väike Päike.
Täpsema info leiab www.parnamaekula.ee

15. mail sõlmisid Viimsi vald, TTÜ Mektory ning haridus- ja teadusministeerium koostööleppe toetamaks loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia ning
ettevõtlusvaldkonna spetsialistide koolitamist 1. septembril 2021 avatavas Noorte Talentide Koolis. Fotod Tiit Mõtus

Koostöölepe tagab Noorte
Talentide Koolile kõrge taseme
Teisipäeval, 15. mail sõlmisid Viimsi vald, TTÜ Mektory
ning haridus- ja teadusministeerium koostööleppe,
mille eesmärk on toetada ja
väärtustada Eesti riigi eduka
ja jätkusuutliku arengu jaoks
vajaliku tipptasemel loodus-,
täppisteaduste ja tehnoloogia ning ettevõtlusvaldkonna
spetsialistide tulemuslikku
koolitamist järgnevatel aastakümnetel. Koostöös rajatakse Viimsi valda tipptasemel
Noorte Talentide Kool, mis
avab oma uksed 1. septembril 2021.

“Viimsi vald on üks vähestest omavalitsustest Eestis, kus elanikkond
kasvab jõudsalt. 2018. aasta 1. mai
seisuga elas Viimsi vallas 19 936
inimest ning õige pea oleme 20 000
elaniku piiri ületanud. Viimsi eripära on, et suure osa elanikkonnast moodustavad noored – kui
veel 2015. aastal oli 7–18-aastaste
noorte arv 2972, siis 2018. aastal
on noori juba 3457. Prognoosid näitavad, et noorte arv on jätkuvalt

Allkirjastamisel viibisid ka kooliõpilased ehk need, kelle arengut lepe
tulevikus mõjutama hakkab.

kasvutrendis,” sõnas Viimsi vallavanem Siim Kallas.
Viimsi vald on seadnud eesmärgiks kaasajastada koolide õppetingimusi ning mitmekesistada huvihariduse omandamise võimalusi. “Soovime pakkuda oma noortele parimaid tingimusi enesearendamiseks ning näeme, et siinkohal
mängib kandvat rolli märksõna in-

novatsioon. Meie eesmärk ei ole
sugugi mitte tagasihoidlik – arendame oma haridussüsteemi selles
suunas, et olla tulevikus üks tugevamaid Eestis ja saada eeskujuks
teistele omavalitsustele,” lisas Kallas.
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ)
rektori Jaak Aaviksoo sõnul on tihe koostöö TTÜ ja Eesti suurima

põhiharidusasutuse Viimsi Kooli vahel toimunud juba alates 2009. aastast, mil sõlmiti leping eesmärgiga
luua sealsetele õpilastele paremad
võimalused TTÜ-s hariduse omandamisel. “Käesolev protokoll väljendab Tallinna Tehnikaülikooli pühendumust, et Viimsist kujuneks
vald, kust iga tehnoloogia-, loodus-,
ja täppisteaduste huviline õpilane,
sõltumata east, saab areneda inspireerivate huviringide ja valikainete toel tippinseneriks või -ettevõtjaks,” selgitas Jaak Aaviksoo.
Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak tunnustab
Viimsi valla initsiatiivi tuua kokku
gümnaasiumiõpilased, teadlased ja
ettevõtjad. “Teoorias ja raamatutarkuses võime olla tugevad, aga õppimise sidumine reaalse praktikakogemusega ettevõttes näitab noortele, et inseneri elukutse on huvitav, elulähedane ning vajalik igapäevaelus. Kindlasti valib nii mõnigi noor tänu sellele kogemusele
edasiseks just loodus- ja täppisteaduse omandamise tee,” rõõmustas
Varrak.

Viimsi Teataja

Püünsi küla üldkoosolek
12. juunil kell 18.00 toimub Püünsi Koolis küla üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on: külavanema
aastaaruanne, Püünsi Kooli juurdeehituse
tutvustus, kooli ja küla uute mänguväljakute planeeringu tutvustus, Suureniidu asumi teede probleem, Rohuneeme riikliku looduskaitseala moodustamisest ja jooksvad
küsimused.

Jüri Kruusvee
külavanem

Muuga küla üldkoosolek külavanema
valimiseks

Üldkoosolek toimub 16. juunil 2018 algusega kell 11.00 Randoja tee platsil.
Päevakorras külavanema kandidaatide
tutvustus, külavanema valimine ja jooksvad küsimused.
Külavanema kandidaadiks võib olla Muuga küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb
esitada kirjalik nõusolek. Nõusolek kandideerimiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. Esitatud kandidaatide nimed
avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.
Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel antud külas
elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema
isikut tõendav dokument. Volituste alusel
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi Vallavalitsus
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Talgupäeval osales ka vallavalitsuse rahvas. Foto Ülo Siivelt

Talgupäev Viimsis
Traditsiooniks on saanud Viimsi vallas osaleda Teeme Ära
talgupäeval ja selgi korral registreeriti talguportaalis 18
talgut, millele lisandus registreerimata talguid teadaolevalt vähemalt 6. Kokku osales talgupäeval ligikaudu 500
inimest. Täname kõiki talgujuhte ja talgulisi!
Traditsiooniliselt osalesid Teeme Ära kampaanias ka Viimsi
vallavalitsuse teenistujad. Tänavu oli korrastusobjektiks Viimsi
mõisapark ja eelkõige hetkel paigaldatava uue mänguväljaku
lähiümbrus, kus tasandati pinnast, külvati muru, koristati prügi, harvendati võsa ja tehti muid heakorratöid.
Veebilehe www.teemeara.ee andmetel läks tänavune talgupäev väga korda: kokku korraldati 2162 talgut, millel osales
vähemalt 51 104 inimest ehk 3,9% eestimaalastest. Teeme
Ära talgupäeva meeskond teeb tänukummarduse kõigile neile tuhandetele talgujuhtidele ja talgulistele, kelle kaasabil sai
100. sünnipäeva tähistav Eesti täna tuhandeid kordi paremaks
paigaks!
Tänavune aasta on eriline, sest lisaks kevadisele Teeme Ära
talgupäevale 5. mail toimub sügisel ka maailmakoristuspäev,
mis leiab aset 15. septembril ja on osaks EV100 programmist
ning üleilmsest koristuspäevast. Ettevõtmise eesmärk on teha ühine kingitus Eestile ja koristada metsad prügist puhtaks!

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalameti
kommunaalteenistus

Viimsi valla teedevõrgu
arengukava vastu võetud
Viimsi vallavolikogu võttis 15. mail vastu Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018–2028.
Teedevõrgu arengukava on Viimsi valla teede valdkonna
arengu alusdokument. Arengukava kirjeldab vajalikke meetmeid valla teedevõrgu tasakaalustatud arenguks. Arengukava
arvestab mh järgmisi aspekte: olemasoleva teedevõrgu seisukorra parendamine ja vastavusse viimine seisukorra nõuetega
ning olemasoleva teedevõrgu arendamine ühendusvõimaluste parendamiseks.
Arengukava annab suunised teedevõrgu kompleksseks arenguks, näitab ära olemasolevad puudused ja pakub välja võimalikud lahendused.
Viimsi valla teedevõrgu arengukavaga on võimalik tutvuda
Viimsi valla kodulehel rubriigis “Arengukavad“.

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalameti
kommunaalteenistus

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: Ülo Siivelt, tel 602 8840,
e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097,
e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717,
e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 1. juunil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.
facebook.com/ViimsiVald

Viimsi vallavolikogu poolt 15.05.2018 vastu võetud otsused:
nr 34 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine
nr 35 Volituse andmine Viimsi vallavalitsusele (Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskavas muudatuste
läbivaatamine ja kinnitamine)
nr 36 Metsakasti külas, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 37 Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere
tee 28 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 38 Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe
tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b,
Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 39 Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II
etapp) vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 40 Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 135: “Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja
Kingu maaüksus“ osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 2
Viimsi vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 36 otsustati algatada detailplaneering Viimsi vallas, Metsakasti külas, kinnistul
Kaasiku ja lähialal, “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast
ja maatulundusmaast väikeelamute maaks ning tee- ja tänavamaaks, ühe üksikelamukrundi ja ühe tee- ja tänavamaa krundi
moodustamiseks ja üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks
ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, juurdepääsude lahendamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramiseks ja krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse
§ 126 lõike 1 punktides 1–9, 11, 12, 17 ja 20 määratud ülesanded.
Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikutega on 20.12.
2017 sõlmitud kirjalik kokkulepe (reg. valla majanduslepingute registris 4.01.2018 nr. 2-10.1/6) detailplaneeringuga moodustatava
tee- ja tänavamaa krundi tasuta vallale võõrandamiseks, sealhulgas enne detailplaneeringu vastuvõtmist kohustuvad planeeritava kinnistu omanikud sõlmima vallaga notariaalse võlaõigusliku
lepingu kokkuleppest tulenevate notariaalset vormi nõudvate toimingute teostamiseks. Notariaalse kokkuleppe mittesõlmimisel
on vallavolikogul õigus detailplaneeringut mitte vastu võtta.
Sama otsusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule.
Viimsi vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 37 otsustati
algatada detailplaneering Viimsi vallas, Lubja külas, kinnistutel Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28, “Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks
ja metsamajandusmaast osaliselt puhkeotstarbeliseks maaks ning
osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks ja ehitusõiguse määramiseks kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskeskuse hoone ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks
mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga asukoht Karulaugu terviseradade pikendamiseks ja tingimused endise
tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks, lahendatakse kruntidele
juurdepääsud ja liikluskorraldus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ja
21 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda.
Sama otsusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule.
Viimsi vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 38 otsustati võtta
vastu ja korraldada avalik väljapanek Viimsi vallas, Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee
24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneeringule (Viimsi Haldus OÜ
projekt nr 20-08), millega tehakse ettepanek “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks ja osaliselt metsamajandusmaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhi-

mõtted.“ peatükis 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks, mille kohaselt peavad kõik elamud Viimsi vallas asuma üldplaneeringuga
määratud elamumaal ning väljapoole elamumaad uusi elamuid ja
nende abihooneid rajada ei ole lubatud, ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ peatüki
2.2.2.4 muutmiseks osas, millega on sätestatud, et rohevõrgustiku puhveraladel võib maakasutust muuta, kas vastavalt üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbele või maatulundusmaaks, haljasalaks ja pargiks, üldmaaks, veekogu maaks või
kaitsealuseks maaks. Detailplaneeringuga moodustatakse 77 178
m2 suurusele planeeringualale kümme üksikelamukrunti (katastris
elamumaa), suurustega vahemikus 1206–1490 m2, neli loodusliku
maa krunti (katastris üldkasutatav maa), kaks muu loodusliku maa
krunti (katastris maatulundusmaa), viis metsamaa krunti (katastris
maatulundusmaa) ning viis tee- ja tänavamaa krunti (katastris
transpordimaa) ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m2, millest
põhihoone (üksikelamu) alune pindala on 150 m2, üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,5 meetrit ja abihoonel 4,5 meetrit.
Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmitakse kinnistu Lännemäe tee 27 omanikuga notariaalne võlaõiguslik leping planeeritava tee- ja tänavamaa krundi (DP pos nr 3, ligikaudse suurusega
671 m2) tasuta vallale võõrandamiseks ja DP kohasel krundil pos
nr 1 asuvale jalgteele avaliku kasutuse servituudi määramiseks,
samuti kinnistute Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25b ja Neeme
omanikega DP kohastele kruntidele pos nr 10, pos nr 11 ja pos nr
13 avaliku kasutuse servituudi määramiseks. Vastavate notariaalsete kokkulepete olemasolu on eelduseks detailplaneeringu kehtestamisele, juhul kui kokkulepet ei sõlmita, on volikogul õigus
jätta detailplaneering kehtestamata.
Viimsi vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 39 otsustati
võtta vastu ja korraldada avalik väljapanek Viimsi vallas, Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) detailplaneeringule
(Linnaruumi OÜ töö nr 14/10), millega tehakse ettepanek Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad
ja rohevõrgustik“ muutmiseks osas, millega on kehtestatud, et üksikelamukrundi vähim lubatud suurus rohevõrgustiku puhveralal
on 3300 m2. Detailplaneeringuga moodustatakse 39 316 m2 suurusele planeeringualale 25 krunti, millest 21 üksikelamukrunti,
suurustega vahemikus 1206–1490 m2, 3 tee- ja tänavamaa krunti
ning 1 üldmaa – haljasala maa krunt. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks,
üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala sõltuvalt krundi suurusest
jääb vahemikku 240–300 m2. Hoonete arv krundil on 2 (üks üksikelamu ja üks abihoone).
Vastavalt Tallinna notari Priidu Pärna notaribüroos 21.08.2017
sõlmitud võlaõiguslikule lepingule, notari ametitegevuse raamatus
numbriga 3163 (reg. valla notariaallepingute registris 22.08.2017
nr. 2-10.2/584) kohustub detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik omal kulul välja ehitama ja vallale tasuta üle andma
detailplaneeringu kohased avalikult kasutatavad teed (sh tänavavalgustuse, sademevee ärajuhtimiseks vajalikud rajatised ning
tee juurde kuuluva projektikohase haljastuse), samuti avalikult
kasutatava reljeefse terviseraja koos võimaliku kelgumäega.
Viimsi vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 40 otsustati
tunnistada kehtetuks Viimsi vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr
135 „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi Vabaõhumuuseumi
maa-ala ja Kingu maaüksus“ kehtestatud detailplaneering osaliselt, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2.
Viimsi vallavolikogu poolt 15.05.2018 vastu võetud määrused:
nr 10 Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018–2028 vastuvõtmine
nr 11 Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise
kord
NB! Volikogu 15.05.2018 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel http://www.viimsivald.
ee/12044/, määrustega http://www.viimsivald.ee/12043/ ning
täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.
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Vabaõhuüritus Viimsi suurperedele
tõi osalejatele palju rõõmu
5. mail, kaunil päikesepaistelisel laupäeval oli
vabaõhumuuseumi hoov
täis rõõmsameelseid
lapsi. Teist aastat järjest
korraldas Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuamet vabaõhumuuseumis Viimsi suurperedele vabaõhuürituse.

Viimsis on 36 nelja ja enama
lapsega peret. Suurperede ürituse eesmärk on väärtustada lasterikkaid peresid. Perepäeva
raames andis kaasahaarava etenduse mustkunstnik Fred-Erik
Johanson. Etendusse kaasas
mustkunstnik ka abilisi publiku hulgast. Trikkide käigus ilmusid lavale valged tuvid, merisiga ning valge jänes. Loomulikult olid omal kohal ootusärevust tekitav muusika ja
mõnus huumor.
Muuga
päästekomando
päästjad rääkisid huvilistele tuleohutusest ja tulekahju korral
käitumisest ning tutvustasid kasutuses olevat päästetehnikat.
Lastele avanes võimalus istuda
päästeautos. Päästeametnike sõnul olid lapsed aktiivsed omandamaks teadmisi tulekustuti kasutamisest ja said sealsamas ka
kohe oma teadmisi tulekolde
kustutamisel rakendada.
Üritusel jätkus tegevusi nii
lastele kui ka lapsevanematele.
Meisterdamise töötoas valmisid pehmed kaisumõmmid ning
puuoksast sai valmistada nukku nimega Pulkson. Türdukute
seas osutus populaarsemaks taaskasutusmaterjalidest karbikeste meisterdamine ja nii mõnigi
neiu võttis oma kätetöö koheselt ehtekarbina kasutusse. Sa-

Viimsi noortekeskuse töötajad koos rõõmsameelsete lastega. Fotod Tiit Mõtus

mas oli võimalik proovida ka
trelliga puuklotsi sisse aukude puurimist, mille tulemusel
valmisid ainulaadsed pliiatsite
hoidikud.
Peol said kõik soovijad endale lustakad näomaalingud.
Mänge ja võistlusi viis läbi Viimsi noortekeskus, kõige rohkem
elevust tekitas otsimismäng
“Kaos”. Abiks ürituse läbiviimisel olid Lions Club Viimsi
Ranna liikmed.
Üritusel osalesid teiste seas
5. mail 8-aastaseks saanud kaksikud Bruno ja Ludvig. Laste
isa Indrek Kaingi sõnul oli Viim-

si suurperepäev nende perele
nagu suur üllatuspidu, sest samale päevale juhtus ka pere
kaksikute sünnipäev. “See päev
oli tähelepanelikele korraldajatele teada ning suur oli üllatus,
kui poistele kogu rahva ees päris sünnipäevakingitused tehti.
Poisid on suured mustkunstifännid ja väga hästi esitatud
etendus tegi rõõmu nii suurtele
kui ka väikestele. Kuna meie
lapsed on aktiivsed ja uudishimulikud, meisterdasid peretütred telgi teise otsas, samal
ajal, kui poisid koos teiste lastega korraldaja juhendamisel

orienteerumise mängu mängisid.
Maitsvad road ja soe tee saatsid meid läbi rõõmsa sündmuse. Tore on see, et vald sellise
sündmuse korraldas ja olen tänulik poiste sünnipäeva meelespidamise eest,” ütles pereisa Indrek Kaing rahulolevalt.
Vabaõhuüritusel osalenud
suurpered said vallalt kingituseks perepileti Eesti Ajaloomuuseumisse.
Täname kõiki, kes aitasid
ürituse õnnestumisele kaasa, ja
peresid, kes osalesid!

Thea Tänav

Lastekaitse peaspetsialist

Tulekustuti kasutamist õppimas.

Mustkunstnik Fred-Erik Johanson.

Pro Bono õigusapteek aitab!
Eesti on Euroopa ühisturu liige juba viimased 14 aastat. Olukord, kus ettevõte on registreeritud ühes riigis ja maksud tasutakse teises riigis, on pigem igapäevane kui erandlik nähtus.
Kuid kas probleemi korral välisriigi õigust on võimalik tulemuslikult tõlgendada ilma välisriigi õiguse taustsüsteemi tundmata?
Sellele ja teistele küsimustele saad vastuse Pro Bono õigusapteegis.
Publik mustkunstniku trikkidele kaasa elamas.

Inderk Kaing koos 5. mail 8. sünnipäeva tähistanud Ludvigi ja Brunoga.
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TEATED

Detailplaneeringud
05.06.2018, algusega kell 16 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla kinnistu
Pärtlepõllu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi
tutvustav avalik arutelu.
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:

Gaasitrasside mõõdistatava ja uuritava ala skeem.

Gaasitrasside kontrollmõõdistamine Viimsi vallas
Miiduranna külas
Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisamet teatab, et ajavahemikul juuni kuni august 2018 toimuvad
Viimsi vallas Miiduranna külas Varju tee – Miiduranna tee
– Ranna tee ja mere vahelisel alal olemasolevate gaasitrasside kontrollmõõdistused.
Mõõdistustöid teostavad kutsekvalifikatsiooni omavad geodeedid. Geodeedid üldjuhul hoonetesse ei sisene, küll on mõõdistusalal kinnistuomanikele palve tagada geodeedi juurdepääs kinnistul olevatele gaasitrassidele ja gaasitrasside hoonete sisenditeni. Maaomanikel palume võimaluse korral näidata
geodeedile kätte ka kinnistul paiknevad trassid, et need saaksid õigesti plaanile.
Täiendavat infot teostatavate tööde kohta on võimalik saada maa- ja geodeesiateenistuse spetsialistidelt telefonil 602
8817 või 5623 6160.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Kohanime määramine
Viimsi vallavalitsus teavitab liikluspinnale kohanime määramisest. Tagakülas / Bakbyn Haldja teelt alguse saavale
ja Haldja tee 9 katastriüksusega lõppevale liikluspinnale
määratakse kohanimeks Metsavana tee.
Täiendavat informatsiooni saab küsida ja ettepanekuid esitada kuni 18.05.2018 e-posti aadressil estella-marie.koiv@
viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Estella-Marie Kõiv
Aadressiandmete spetsialist

Hakatakse toetama ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumist
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paigaldamiseks saavad eraisikud hakata riigilt toetust küsima.
Eestis kasutab ühiskanalisatsiooni teenust 83% elanikest.
Siiski on märkimisväärne hulk neid, kes pole ühiskanalisatsiooniga liitunud, ehkki vee-ettevõte ja kohalik omavalitsus on selleks võimaluse loonud. Teadaolevalt on Eestis ligikaudu 15 000
sellist elamut.
“Loodame, et riigi toetus on piisavaks abiks ja motivaatoriks
neile, kel erinevatel põhjustel on seni ühiskanalisatsiooniga liitumata,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler toetuse eesmärki. “Pikas perspektiivis on ühiskanalisatsiooniga liitumine ka
majanduslikult kasulikum kui kogumismahuti kasutamine.“
Kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi saab toetust küsida kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust
kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktini. Lisaks
toetatakse reovee kogumise mahutite rajamist ja ümberehitamist piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ja kuhu seda ei planeerita lähima viie aasta jooksul rajada. Toetusteks on
kokku ligikaudu 10 miljonit eurot.
Eelmisel aastal kontrollis Keskkonnainspektsioon koos omavalitsustega Harku, Saku ja Kohila valdades, kas eraisikute kinnistutel käib reovee kogumine nõuetekohaselt. Kontrollide tulemusel selgus, et nõuetele ei vastanud hinnanguliselt pooled
kohtkäitlussüsteemidest. Siin on ka igal kohalikul omavalitsusel oluline roll, tagamaks asjakohaste eeskirjade ning ehitusja keskkonnajärelevalve abil see, et piirkonna inimesed käitlevad reovett nõuetekohaselt.
Toetust saab hakata taotlema SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja ka KIKi kodulehel.

Keskkonnaministeerium

03.04.2018 nr 179 “Randvere külas, kinnistute Vesiniidu tee
1 ja Vesiniidu tee 3 detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneeringu alasse on hõlmatud 247 m2 suurune üldmaa sihtotstarbega krunt Vesiniidu tee 1 (edaspidi “Vesiniidu 1“) ja 1310 m2
suurune elamumaa sihtotstarbega krunt Vesiniidu tee 3 (edaspidi
“Vesiniidu 3“), mis asuvad Randvere küla lõunapiiril Muuga tee ja
Vesiniidu tee nurgal.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 05-16, väljatrükk:
25.01.2017) moodustatakse üks 1477 m2 suurune üksikelamumaa
kasutamise sihtotstarbega krunt ning üks 80 m2 suurune tee- ja
tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0
meetrit. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 207 m2.
Tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundile on detailplaneeringu kohaselt kavandatud 2,5 meetri laiune jalg- ja jalgrattatee.
02.05.2018 nr 229 “Pringi külas, kinnistute Andrese, EesMadise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti,
Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritav ala suurus on ca 27 hektarit ja see paikneb Pringi
külas, väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi
Metskond 79 vahelisel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud – Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti,
Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise
ja Uus-Andrese kinnistud. Ala on hoonestamata, kohati liigniiske
ja kaetud kogu ulatuses kõrghaljastusega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamumaa (EP), teemaa (LT) ja loodusliku maa (HL) kruntide
moodustamine, üksikelamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku sh Vardi tee pikenduse rajamine ja
rohekoridoride moodustamine. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud
tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad
naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning
servituudi vajadused.
Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad otsused:
10.04.2018 otsus nr 24 “Detailplaneeringu kehtestamine:
Haabneeme alevik, maaüksused Bastioni ja osaliselt Linnaku“.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga on hõlmatud 2,7 hektari suurune maa-ala, kuhu kuuluvad Haabneeme
alevikus asuvad kinnistud Bastioni ja osaliselt Linnaku (endise nimega Linnaku VII) ning planeeringualaga vahetult piirnev Muuli
tee lõik. Planeeritav ala asub Haabneeme aleviku ja Miiduranna
küla piiril aleviku edelaosas ning piirneb lõunast ja läänest kinnistutega Trassi, Nõlva, Platsi, Platvormi ja Killustiku, põhjast Muuli
teega, kirdest reformimata riigimaaga ning idast kinnistutega Randvere tee 5 ja Raudtee.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 02-10, 2018. a)
tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks kaitsealusest maast (K) ja looduslikust rohumaast (AH) üldkasutatava hoone maaks (A), haljasmaaks (H) ja
transpordimaaks (L), eesmärgiga määrata üldkasutatava hoone maa
krundi ehitusõigus õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks, sh
juurdepääsude, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamiseks ning
krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramiseks. Detailplaneeringuga tehakse lisaks ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohase
rohevõrgustiku koridori asukoha täpsustamiseks. Detailplaneeringuga määratakse 11 035 m2 suuruse haridus- ja lasteasutuste
maa krundi (ÜL) ehitusõigus kuni 3 (kolme) maapealse korrusega
ja 2 (kahe) maa-aluse korrusega õppe- ja innovatsioonikeskuse
ehitamiseks. Hoone suurim lubatud absoluutkõrgus on 28,0 meetrit (maapinna kõrgusmärk lubatud ehitusalal jääb vahemikku 9,25
meetrit kuni 15,90 meetrit), suurim lubatud ehitusalune pindala
on 3800 m2, krundile on lubatud ehitada 1 (üks) hoone.
10.04.2018 otsus nr 25 “Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu algatamine,
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 hektarit ja see asub
Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnistuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga

Ranna-Lepiku. Planeeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone.
Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistule elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe
abihoone, millest üks on paadikuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad,
liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis
koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise
tingimused. Detailplaneeringu eesmärgiks muu hulgas on ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine.
10.04.2018 otsus nr 26 “Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,1 hektarit ja see asub
Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Kalda-Lepiku kinnistut (89001:001:0115). Planeeringuala piirneb vahetult
merega ning hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega Ranna-Lepiku ja Jõesaare ning RMK metsaalaga (maaüksus Viimsi Metskond 92). Planeeritav maa-ala on hoonestamata
(säilinud on vaid kelder) ja valdavas osas kaetud kõrghaljastusega. Ajalooliselt jääb planeeritav kinnistu endise Väikeheinamaa
küla asukohale, kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut.
Tänaseks on Väikeheinamaa küla ajalooline hoonestus valdavalt
hävinud ja juurdepääsuteed rohtunud. Juurdepääs kinnistule on
olemas ajalooliselt teelt. Kinnistu piiresse jääv rannaala on kivine
ja kohati liigendatud. Kinnistu paikneb Naissaare looduspargi alal.
Looduspargi kaitse-eeskirja järgi jääb kinnistu Väikeheinamaa küla
piiranguvööndisse, kus uusi hooneid võib püstitada ajaloolistesse
ehituskohtadesse või hajaasustusena ning merele mitte lähemale
kui 50 meetrit põhikaardile kantud rannaastangu servast. Planeeringuala jääb osaliselt ehituskeeluvööndisse.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu, kolme abihoone sh olemasoleva keldri renoveerimiseks ja ühe paadikuuri rajamiseks (ehituskeeluvööndisse). Lisaks määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel
vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis
koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse.
10.04.2018 otsus nr 27 “Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I,
Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritav ala asub Leppneeme külas, rannikualal, hõlmates
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Mihkli I (89001:003:
5290), Mihkli II (89001:003:5300), Leppneeme Sadama tee 19
(89001:003:6310) ja reformimata riigimaad. Planeeringuala on
hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastatud. Planeeringuala jääb
kogu ulatuses Läänemere ranna piiranguvööndisse, ehituskeeluvööndisse ja üldplaneeringuga määratud üleujutatavale alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe üksikelamumaa
(EP) krundi, ühe turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa (PT) krundi
ja ühe teemaa (LT) krundi moodustamine ning rannakindlustuse,
avalikult kasutatava rannaäärse jalgtee ja rannale juurdepääsutee
rajamine; üksikelamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks; turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa krundile ehitusõiguse määramine ühe põhihoone ja
kahe abihoone ning karavani parkla rajamiseks. Krundi asukohast
lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud
ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste
asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.
10.04.2018 otsus nr 28 “Lubja küla, osaliselt kinnistute
Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee
L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine“.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7,5 hektari (täpne suurus
ja ulatus selgub hilisema menetluse käigus) ja see paikneb Lubja
külas, hõlmates osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Viimsi
Metskond 79 kinnistu (RMK metsamaa) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Vardi tee L6 ning transpordimaa sihtotstarbega
kinnistud Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tee- ja tänavamaa
krundi moodustamine ning asukoha määramine sõidu- ja kergliiklustee rajamiseks Lubja tee pikendusena. Samuti määratakse
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted
ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla
veebilehel www.viimsivald.ee.
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Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2018

Laupäeval, 2. juunil toimub Viimsi
staadionil Harjumaa laulu- ja tantsupidu

Eelmises Viimsi Teatajas
(04.05.2018) kirjutasime
Harjumaa laulu- ja tantsupeo “Koduteel“ peonädala (28. mai – 2. juuni) üldisest parkimis- ja
liikluskorraldusest Haabneemes ja lähiümbruses.
Selle artikli kõrval on ära
toodud laulu- ja tantspeo
sündmuspaiga ala kirjeldus.
Staadioni põhjapoolsel (lasteaed Päikeseratas) osal paiknevad kolm erinevat esinejate lava: vasakul koorilava, paremal
orkestrilava ning keskel bändilava. Lavade esine muruväljak
on tantsijate päralt. Publiku poolt
vaadatuna asub tantsijate ees
veel üks püüne – näitemängulava. Siit edasi algab publikuala – pingid murul ning tõusuga tribüün. Publik saab kasutada ka praegust staadioni lääneküljel asuvat murutribüüni ala.
Staadioni lõunapoolsel (Viim-

si Kooli poolsel) osal asuvad
mõned müügikohad, infopunkt,
meditsiiniteenistus ja WC-d. Kooli territooriumile on võimalik
parkida jalgrattad.
Staadioni poolt vaadatuna
üle tee teisel pool Randvere
teed asuval pargialal asub Viimsi Festi ala. Siin on nelja toreda

kauplemistänava täis erinevaid
müügikohti, oma lava kohapealse kultuuriprogrammiga ja
erinevaid tegevusvõimalusi lastele ja noortele. Viimsi Fest
toimub kahel päeval: reedel, 1.
juunil ning laupäeval, 2. juunil.
Laulupeo päeval on Rand-

vere tee lõik Maxima ringteest
kuni Heki tee ringteeni liikluseks suletud. Laulupidu algab
kell 16 piduliku rongkäiguga,
kulgedes alates Viimsi mõisa
pargi palliplatside juurest mööda Pargi teed alla ja edasi mööda Randvere teed peopaiga –
staadionini.

Peole on registreerunud 175
tantsurühma, 121 koori ja 25
orkestrit – kokku üle 7000 osalejaga.
Viimsi vallast on peol osalemas 34 kollektiivi, osalejaid
üle tuhande inimese. Võrdluseks, 2017. aastal toimunud
noorte laulu- ja tantsupeol osa-

Harjumaa laulu- ja tantsupeo “Koduteel” liikluse ja
ühistranspordi korraldus
2. juunil Viimsi staadionil
toimuv Harjumaa lauluja tantsupidu ning samal
ajal Ravi tee ja Kaluri
tee vahelisel haljasalal
toimuv Viimsi Fest toovad
kaasa piirkonna liikluskorralduse muudatuse.
Kõigil tänavatel ja teelõikudel,
kus üritustega seoses liikluskorraldus muutub, on üleval ajutised liiklusmärgid. Ajutised piirangud lubatud sõidukiiruse ja
parkimiskorralduse osas kehtestatakse alates 30. maist.
Peo päeval, 2. juunil on kella 9-st kuni orienteeruvalt 23ni suletud Randvere tee, alates
Karulaugu teest kuni Heki teeni. Rongkäigu ajal kella 15-st
kuni orienteeruvalt 17.30-ni on
suletud Pargi tee ja Randvere
tee Rohuneeme teest kuni Karulaugu teeni. Ümbersõit toimub
Rohuneeme tee või Lubja tee
ja Aiandi tee kaudu.
Kuna pidu ja festival toovad vallakeskusesse tuhandeid
osalejaid ja pealtvaatajaid, muudab see piirkonnas liikumise keerulisemaks ja aeganõudvamaks.
Seetõttu palume sihtpunkti jõudmiseks varuda lisaaega.

Ühistransport

Randvere tee sulgemise tõttu
toimuvad muudatused ka ühistranspordiliikluses. Tallinna bussiliinid 1A ja 49 sõidavad Rohuneeme tee ja Randvere tee
ringristmikuni ning pööravad
sealt tagasi, tehes lõpp-peatuse
Viimsi Keskuse ees olevas Mõisapargi peatuses. Valla siseliinid V1, V2, V3, V5, V7 ja V9
lõpetavad Poepeatuses ja alustavad Viimsi Marketi juures ajutises bussipeatuses. Samades peatustes peatub ka maakonnaliin
114.
Alates kella 9-st kuni päeva lõpuni on kõik bussiliinid
suunatud ümbersõidule ning ei
toimu peatuste VIIMSI KESKUS, VIIMSI KOOL ja Haabneeme suunalise peatuse MÕISAPARGI teenindamist.
- Viimsi siseliinide V1, V2,
V3, V5, V7 ja V9 ajutine lõpppeatus on Rohuneeme teel peatus POEPEATUS.
- Liinide V1, V2, V3, V5 ja
V7 algpeatus asub Rohuneeme
teel Viimsi Marketi juures. Liini V9 algpeatus on MÕISAPARGI. Busside väljumise ajad
jäävad samaks, mis VIIMSI KESKUS peatusest väljudes.

les 24 Viimsi valla kollektiivi
ning osalejaid oli kokku 634.
Harjumaa laulu- ja tantsupeole
Viimsisse on kokku oodata ca
15 000 inimest.

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri- ja
sporditöö peaspetsialist

- Maakonna bussiliinid 114
ja 260 ei läbi peatuseid VIIMSI KESKUS, VIIMSI KOOL
ja Haabneeme suunalist peatust MÕISAPARGI. Peatuses
POEPEATUS toimub nii Rohuneeme kui ka Tallinna suunal ooteaeg, et ei toimuks järgmiste peatuste varem läbimist.
- Tallinna bussiliinid 1A ja
49 ei läbi peatusi VIIMSI KESKUS, VIIMSI KOOL ja Haabneeme suunalist peatust MÕISAPARGI. Liinide alg- ja lõpppeatuseks on ümberkorralduse
perioodil MÕISAPARGI (Tallinna suunal).
Ürituse ajal võib seoses ümbersõitudega esineda hilinemisi!

Parkimine

Suure osalejate ja pealtvaatajate arvuga kaasneb paratamatult parkimiskohtade nõudluse
kasv, mida valla keskuses on
paratamatult piiratult. Parkida
on võimalik Paekalda pealsel
haljasalal, kuhu on võimalik
sõita Aiandi teelt Alajaama teele pöörates. Auto tasuks siiski
koju jätta ja tulla jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga.

Viimsi valla
kommunaalteenistus
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Muuseumiöö toob palju
põnevaid ekskursioone
Laupäeval, 19. mail toimuval üle-eestilisel muuseumiööl avavad rohkem
kui 200 paika oma uksed
viieks tunniks ja täiesti
tasuta.

Lõbus oli emadel ja lastel, aga ka julgematel isadel.

MLA Viimsi Lasteaedade Randvere maja sportlik emadepäev
Sel aastal tegi ilmataat tõelise emadepäeva kingituse –
päikest ja soojust jagus tähtsal päeval küllaga. 14. mai õhtupoolikul hakkasid õuealale kogunema põnevil sportlikult riietatud perekonnad.
Liikumisõpetaja Maila Kurg ja õppejuht Aire Ranne koos
õpetajate, õpetajaabide ja assistentidega haarasid külalised
kaasa lõbusale sportlikule “viievõistlustele“. Lapsed esitasid
meeleolu loomiseks mõned tantsud, õpetasid vanematele soojendusliikumist ja siis läks lahti: “Ühte viirgu paigale ja kuueks
loe,“ kajas üle õue.
Võistlejate rivi kujunes oodatust pikemaks. Kuus moodustatud võistkonda järgnesid kohtunikele, kes viisid sportijad
stardijoonele.
Esimene võistlus oli “Seitsme penikoorma saapa teatejooks“.
Joosta tuli koos lapsega, emal lisakoormuseks jalas hiiglaslikud kroksikotad, mis asendasid teatepulka.
“Palkmaja ehitus“ nõudis osavust sepanaela löömisel puupakku. “Langevarjuhüpped“ vajasid koostööoskust, et pall potsataks langevarju keskel olevasse auku. Kõige hullutavamaks
ja põnevamaks kujunes “Luikede järv“. Seal said vanemad näidata oma graatsiat ja võimeid hularõnga keerutamisel ümber
piha. Finaali pääsenud kuus ema võinuksid keerutada hommikuni, kui muusika poleks otsa saanud. Kõik finalistid kuulutati
hõisete saatel võitjateks.
Viimaseks jõuprooviks oli “Kangete köievedu“. Sinna trügisid eriti meelsasti võistlema lapsed ja meie tublid isad. Ohutusnõudeid järgides otsustas range kohtunikekogu köit vedama lubada ainult emad.
Pärast sportimist ootas emadepäevalisi tagaaias kena piknikulaud. Lapsed olid juba hommikul küpsetanud kuhjade kaupa viineripirukaid ja meisterdanud valmis imemaitsvad küpsisetordid. Sära silmis, kõht täis, imetlesid väikesed ja suured kaunist kevadõhtut. Tundus, et kõik leidsid kiirete askelduste vahel ajaakna, kus kiirustamata veeta aega koos oma kõige tähtsamate ja kallimatega maailmas. Väsinud, aga õnnelikena seati lõpuks sammud kodu poole.
Rahu ja rõõmu kõikidele Eestimaa emadele!

Maila Kurg

Liikumisõpetaja

Kristiina Eessaar
Õpetaja

Riin Alupere
Vanemõpetaja

Lisaks muuseumitele on avatud kümned arhiivid, galeriid,
mõisad ja kirikud, ent sel aastal
on plaanis ka mitmeid linnaekskursioone, mis kutsuvad
avastama kultuuripärandit, millest tavaliselt mööda kõnnime.
Tallinnas viivad Gustav
Adolfi Gümnaasiumi õpilasgiidid huvilisi uurima Tallinna vanalinna – kavas on kaks erinevat marsruuti: Toompea ja alllinn. Tartus otsitakse kutsehariduskeskuse turismiosakonna
giidiõpilaste juhendamisel linna mittekohti ja kõnnitakse laulupeo jälgedes. Pärnus viivad
giidid algusega kell 23 toimuvale hilisõhtusele tuurile, aga
Valgamaal eelneb öö põhiprogrammile Valga Muuseumi bussituur, mille käigus külastatakse Valgamaa mõisaid, millest
osa on aktiivselt kasutusel ning
mõned ehk juba unustuse hõlma vajumas. Tartus sõidab, na-

gu eelmiselgi aastal, rahvusarhiivi (Noora) ja Eesti Rahva
Muuseumi vahel terve õhtu jooksul eribuss, mis võimaldab hõlpsalt erinevate paikade vahel liikuda. Lisaks toimub osalevates
muuseumides kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud.
Muuseumiöö programmiga
on sel korral taas liitunud uusi
põnevaid paiku, ent programmis on ka iga-aastased suurlemmikud nagu Eesti Bussiajaloo Selts, kes korraldab oma ajalooliste bussidega tasuta ringsõite Tallinna bussijaamast.
Eesti Ajaloomuuseum Tallinnas Maarjamäe lossis ootab
külastajaid oma uue näitusega
“Minu vaba riik”, mis viib inimesed retkele läbi saja aasta,
Eesti Vabariigi sünnist tänapäevani; sealsamas on avatud ka
Filmimuuseum ning Tallihoonest leiab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi näituse “Vabaduse kõla! Eesti levimuusika
lugu”.
Eesti Vabaõhumuuseumisse sõidavad üle Eesti kokku laulukoorid: seal on oodata suure-

mat laulupidu, tegijad lubavad,
et lauldakse aida ees ja rehemaja sees, sauna taga ja kõrtsi all.
Uute tulijatena on programmis teiste seas Tallinna Rüütliordude Muuseum, mis tutvustab rüütliordude ajalugu, esitledes nende kauneid aumärke,
ja Balti Astronoomia Klubi, mis
korraldab Kadrioru pargis omapärase ekskursiooni astronoomia ja astrofoto maailma, tutvustades teleskoobi konstruktsiooni ning pilvitu taeva puhul
tehakse päikese ja kuu vaatlusi.
Tartus ootab külastajaid Eesti
Rahva Muuseum oma kõikide
näituste ja välialaga: peol on
mustkunstnikke, muusikat ja koguni tuleetendus.
Hiidlased teevad muuseumiöö puhul taas lahti eriti uhke rea
muuseume, kirikuid, tuletorne
ning teisi paiku, nii et on eriti
hea võimalus viie tunniga tervele Hiiumaale ring peale teha.
Mitmel pool on muuseumiöö
võimalus rännata tagasi mõne
konkreetse aja peoõhtusse: Tallinnas Kadriorus, kirjanik A. H.
Tammsaare korter-muuseumis
leiab muuseumiööl aset suur
sünnipäevapidu, mis viib küla-

lised tagasi aastasse 1938, mil
Tammsaare pidas oma 60. juubelit ning teda õnnitlema tulid
teised kirjanikud. Kuidas 1938.
aastal Tallinnas suurt kultuuritegelaste sünnipäevapidu peeti
– just seda saavad teada Tammsaare muuseumi külalised.
Korraldajad panevad muuseumiöö huvilistele südamele,
et tehes plaane väiksemate muuseumite külastamiseks heidaksid huvilised pilgu peale öö programmile, sest pisemates muuseumites on muuseumiööks või
eriekskursioonideks vaja end sageli ette kirja panna.
Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma
uksed kell 18-23 ning sel ajal
on sissepääs tasuta. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas
programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab veebiaadressilt https://www.muuseumioo.ee.
Muuseumiööd korraldavad
igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing.

Triin Männik

Muuseumiöö
kommunikatsioonijuht

Balletiga maailma avastamas
14-aastasel Viimsi tüdrukul Loora Mulenokil
täitus New Yorgis paljude
baleriinide unistus.
Noorima eestlasena esindas
Loora Mulenok Tallinna Balletikooli ja Eestit ülemaailmse
balletikonkursi YAGP finaalis
(Youth America Grand Prix New
York CityFinals 2018), mis toimus Ameerika Ühendriikides
New Yorgis 12.–20. aprillil.

Maailma parimad valiti välja 36
eelvõistluse käigus poole aasta
vältel 10 000 noore seast. Loora
sai võistlustele kutse pärast Tallinna rahvusvahelise balletikonkursi võitu ning reisi ettevalmistuseks jäi aega vaid kaks
nädalat.
YAGP-i lõppvõistlusele jõudmist peab Loora oma suurimaks
saavutuseks ning see on tema
kingitus Eesti balleti 100. aastapäeva puhul. Loosi tahtel sai te-

ma järjekorranumbriks ka 100.
Nädala jooksul osales Loora kahel võistlusel, tegi kaasa
paljudes klassikatundides ning
valmistus galaetenduseks paljudes proovides. Seekord suuri
võite veel ei tulnud, kuid Loora andis endast parima ja teab
nüüd, kuidas edasi treenida, et
jõuda balletimaailma tippu. 19.
aprillil täitus tal paljude baleriinide unistus – esineda koos
staaridega David H. Kochi teat-

ri laval, mis on New York City
Ballet’ koduteatriks.
Maailma suurimal balletikonkursil osalemine sai teoks
tänu Tallinna Balletkooli ja Viimsi vallavalitsuse toetusele. Nüüd
käib valmistumine juba uuteks
väljakutseteks. Sel suvel osaleb
Loora nii rahvusvahelisel balletikonkursil Lätis kui ka Lõuna-Koreas.

Krista Mulenok
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Magnus Kirt teeb Viimsi
galal kindlasti hea tulemuse
teline rohkem arenema.

Viimsi heitjate gala toimub
juba 20. mail Randvere
staadionil. Eesti ketta-,
oda-, kuuli- ja vasaraheitjatest tipptegijad Gerd
Kanter, Martin Kupper
ja Magnus Kirt ootavad
teid osa saama rahvusvahelisest Viimsi heitjate
galast.
Sel puhul tegi Viimsi Teataja
intervjuu gala korraldaja Ants
Kiisa ja olümpiavõitja Gerd Kanteriga. Nüüd uurime Eesti parimalt odaviskajalt Magnus Kirtilt, kuidas hooaeg on alanud ja
millised ootused on galal taas
hea tulemus teha.
Seda, et Magnus Kirt on
Eesti odaviskaja number üks, on
enam kui kindel, sest tema kümmekond päeva tagasi visatud
tulemused tõestasid, et Kirt on
sisuga mees. Tema stabiilne ja
heast klassist odaviskeseeria Dohas kergejõustiku Teemantliiga
avaetapil viis parima tulemuseni 83.97 meetrit, mis andis maailma odaviske tippseltskonnas
seekord kuuenda koha. Tuletame siinkohal meelde, et mullu sai Kirt Londoni maailmameistrivõistlustel 11. koha. Mehe isiklik rekord on aga 86.65
meetrit, mis on meeste oda-

Viimsi vald toetab esindusvõistkondi

Mis võiks olla Teie sportlaskarjääri tipptulemus?

Ma pole endale peas piire
ette pannud, et milline võiks olla minu tipptulemus. Ma töötan
selle nimel, et oleksin karjääri
lõpuks endast maksimumi kätte saanud.

Milliste tunnete ja ootustega lähete 20. mail Viimsi galale?

Lähen ootustega, et teha tehniliselt väga hea võistlus ning
olla konkurentsivõimeline parimale kohale poodiumil. Kindlasti tuleb huvitav ja tihe võistlus, kuna kohal on Baltimaade
parimad sportlased.

Millised võistlused on veel
sellel aastal/hooajal ootamas
ja missugused on ootused?

Magnus Kirt on mai alguses tehtud odaviskeseeriaga tõestanud, et
on maailmaklassist odaviskaja. Foto erakogu

viske Eesti kõigi aegade teine
tulemus.

lust treeninglaagris, siis valmistaski veel rohkem rõõmu selline tulemus sellisel ajal.

Kuidas hindate Teemantliiga
avavõistlust Katari pealinnas
Dohas?

Kuidas sai Teist odaviskaja?

Tegin avastardi Dohas, mis
osutus täiesti heaks avastardiks.
Kuna olin enne ja pärast võist-

Odaviskaja sai minust erinevaid kergejõustikualasid proovides ja lõpuks tundus mulle,
et kõrgushüppe ja odaviske vahel valides olen odaviskes suu-

Sel hooajal on kõige tähtsam võistlus Euroopa meistrivõistlused Berliinis. Kindlasti
tahaksin ka võimalikult paljudel Teemantliiga etappidel kaasa lüüa. Muidugi ei saa unustada ka Eesti võistlusi, mis on
samuti minu jaoks väga olulised. Juulis on Eesti meistrivõistlused, mis on väga heaks prooviks Euroopa meistrivõistlusteks.
Küsis

Ülo Siivelt

15. mail 2018. aastal kehtestas Viimsi vallavolikogu esmakordselt määruse nr 11 “Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord“, mille alusel toetatakse
Viimsi vallas eelisarendatavate spordialade nimistusse
kuuluval võistkondlikul alal tegutsevaid võistkondi, kes
võistlevad tulemuslikult Viimsi valla nime all üleriigilises
vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavates
võistlussarjades.
Määrus on kehtestatud eesmärgiga edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet. Kui Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“ alusel toetatakse 7–19. aastaste laste ja
noorte sporditegevust nn. pearaha toetussüsteemi alusel, siis
käesolev esindusvõistkondade toetusmeede ei tee mingeid
vanusepiiranguid ja toetada saab võistkondi, milles osaleb vanemaid kui 19-aastaseid noori. Küll aga on esindusvõistkonna
toetuse saamise tingimuseks, et võistkonda esindav spordiorganisatsioon töötab Viimsi vallas laste ja noorte treeningrühmadega ning on siin tegutsemas juba mitme aasta jooksul.
Toetust on võimalik Viimsi valla eelarvest taotleda üks kord
aastas, esitades vastavasisulise taotluse 1. märtsiks.
Taotleda saavad juriidilised isikud (spordiklubid), kes esindavad esindusvõistkonda ning vastavad järgmistele tingimustele:
1) on rahvusliku alaliidu liige;
2) on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt
viie järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
3) saab Viimsi valla sporditegevuse toetust vähemalt 50
lapse ja noore eest vanuses 7–19;
4) vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nime või
nime osaga;
5) esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal
“Viimsi“.
Käesoleval aastal on taotluse esitamise tähtaeg 15. juuni
2018. Esindusvõistkonna toetuse taotlusvorm on leitav Viimsi
valla kodulehel sporditegevuse toetamise valdkonna blankettide nimistus.

Kaija Mägi

Huvihariduse ja sporditöö koordinaator
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12 000 last jooksis heategevuse nimel
10. mail toimus Viimsi
staadionil 13. korda läbiviidav Teatejooks. Teatejooks toimus samaaegselt
25 Eestimaa linnas ja
asulas. Kokku osales sel
aastal Teatejooksul üle
12 000 lapse.

Teatejooksu avas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid,
kelle sõnul tuletab Teatejooks
lastele ja noortele meelde, et
liikumine on üks suur rõõmuallikas ning teiseks me teeme
sellega head, kutsudes jooksuga inimesi üles annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks.
Kõigis linnades peeti Teatejooksu viies vanusegrupis: 5.,
6., 7., 8. ja 9. klassi noortele,
igas meeskonnas on kaheksa liiget. Iga kool sai registreerida
piiramatul arvul võistkondi, samuti võisid end kirja panna sõpruskondade või treeninggruppide võistkonnad. Teatejooksul
võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt!
Jooksud toimusid Tallinnas,
Tartus ja Pärnus, kus jooksul
osales üle tuhande osaleja, Viljandis, Kuressaares, Paides, Narvas, Kohtla-Järvel ja Keilas 600
või rohkem; Põlvas, Raplas ja
Toilas üle 500, Rakveres ja Valgas üle 400; Haapsalus, Võrus,
Jõgeval, Otepääl, Elvas, Sillamäel ja Peetris üle 300 ning
Tõrvas, Kärdlas ja Arukülas üle

Enne teatejooksu tuli teha soendus.

Viimsi koolilapsed on stardiks valmis. Fotod Annika Haas

Tule juba kiiremini!

200 jooksja. Viimsis osales 450
last.
Et Teatejooksu olulises osaks
on soojendus, siis tulid õpetajatele ja treeneritele appi sportlased. Tallinnas tegi Teatejooksul osalejatele soojendust Roman Fosti, Tartus Tiidrek Nurme ja Ibrahim Mukunga, KohtlaJärvel Luna-Aleksandra Ladoga. Tallinna jooksuüritusel esinesid ka “Eesti otsib superstaari” finalistid.
Tänavu 13. korda toimunud
Teatejooks kogus sel aastal annetusi Haapsalu Neuroloogilise
Rehabilitatsioonikeskuse juurde ainulaadse mängu- ja treeningpargi rajamiseks. Haapsalu
Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab igal aastal ravi
ligikaudu 3500 patsienti, kelle
liikumisvõime on vähenenud või
täielikult kadunud. Et arendada
ravivõimalusi ja aidata patsientidel uue olukorraga kohaneda,

teeb keskus ettevalmistusi ratastoolikasutajate treening- ja
mängupargi rajamiseks Haapsalu promenaadi äärde. Rajatav park on mõeldud nii lastele
kui ka täiskasvanud patsientidele ning sealsed teed, pinnas
ja kasutatavad treeningseadmed
on loodud võttes arvesse ratastoolikasutajate vajadusi. “Pargi
rajamisega soovime leida lahenduse kolmele olulisele probleemile: luua puudega lastele
ligipääsetavad mängimisvõimalused, tagada treeningvõimalused liikumispuudega täiskasvanutele ning tekitada ratastoolikasutajatele arendavad tasapinnad, mis oleks seotud üht-

seks tervikuks mänguväljaku
ja treeningseadmetega,” ütles
keskuse juhataja Priit Eelmäe.
Haapsalusse rajatava ratastoolikasutajatele kohandatud
mängu- ja treeningpargi eeldatavaks maksumuseks kujuneb
200 000 eurot, millest on hetkeseisuga varasemate Teatejooksudega ning Sinilillekampaaniaga kogutud ligikaudu 57 000
eurot.
Teatejooksul osalemisega
kutsusid lapsed üles helistama
annetustelefonile 900 7777 (kõne hind 7 eurot).

Erik Pallase
Teatejooksu eestvedaja

Ilus päev ja lahe üritus, arvasid enamus osalejaid. Oma panus
heategevusse antud.

Viimsi staadion täitus kollaste särkide ja sooja suveilmaga
10. mail toimus 25 Eesti linnas ja asulas heagetest, annab hea tunde ja on eluks vajalik. Liitegevuslik Teatejooks. Viimsi staadionil teistkudes avastame meid ümbritsevat maailma, leiakordselt toimunud jooksul startis kokku 52
me uusi tuttavaid/sõpru, külastame põnevaid
4.–9. klasside võistkonda ehk kokku 416 jookkohti. Paraku on meie seas sõpru, tuttavaid ja
susõpra. Teatejooksu patroonideks olid noorsugulasi, kellel on liikumisega raskusi. Meil on
purjetajad Jakob Haud (maailmameister) ja
hea meel tervitada ligi 500 noort, kes avaldaAleksander Kuusik (Euroopa meister) ning nenvad toetust liikumispuuetega inimestele, teadde treener Raivo Randmäe.
vustavad seda probleemi ja aitavad ühiskonnal
Soojendusvõimlemise viisid läbi tantsustuuparemaks saada, abistades nõrgemaid. Meie ludio Black & White tantsutüdrukud. Viimsi vallavagupidamine kõigile abistajatele ja soovime head
litsuse poolt tervitas tublisid jooksjaid abivallasportimist,“ sõnas osalejatele Viimsi valla aasta
vanem Annika Vaikla. Teatejooksu meeleolu hoitreener 2017 Raivo Randmäe.
dis üleval päevajuht Sven Sumberg.
Jooksusündmuse heategevusliku eesmärgiga
“See on nii lahe, et ise sportides võime aidata
liitus Atlantis H2O Aquapark, kes pakkus Teateneid, kes seda täna teha ei saa. Viimsi on parim
jooksust osavõtjatele sooduspääset hinnaga 7 eukoht spordiga tegelemiseks – siin saab käia jalrot, millest 5 eurot annetatakse Haapsalu Neuroka- ja kossutrennis, mängida tennist, käia purjeloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele.
tamas või lihtsalt suvel joosta ja talvel suusataViimsi Teatejooksu korraldajad soovivad tänada. Meil on Püünsis oma surfirand ja siinsamas
da Haabneeme, Püünsi, Randvere, Viimsi ja Mekõrval Vimka suusamägi, kus on võimalus tegerivälja koolide jooksusõpru ning õpetajaid ning
leda mäesuusatamisega, mis on Eestis väga hakoostööpartnereid Atlantis H20 Aquaparki, Black
ruldane,“ kõneles Euroopa meister Aleksander
& White Dance tantsutüdrukuid, Rein Ottosoni
Kuusik võistlejatele peetud kõnes.
Purjespordikooli tublisid purjetajaid ja treenerit,
“Minu enda suur kirg ja spordiala, millega ma
Viimsi Haldus OÜ-d, fotograaf Annika Haasi (OÜ
olen juba 8 aastat tegelenud, on purjetamine.
Fotobrigaad) ning droonifotode eest Oliver LiideMida ma olen õppinud purjetamises, kuid mis
manni.
kehtib ka muudel spordialadel, on see, et heaOle sinagi käpp ning toeta mängu- ja treede tulemusteni jõudmiseks on vajalik järjekindningpargi rajamist 7 euroga, helistades annetuslus ja järjepidev töö ning peamine on tulla välja
numbrile 900 7777.
oma mugavustsoonist,“ õhutas Kuusik oma kõKaija Mägi
nes noori teatejooksjaid.
Viimsi vallavalitsuse
“Liikumine on nagu hingamine – vabastab pinhuvihariduse ja sporditöö koordinaator
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Viimsi võrkpallurid aitasid Selver Tallinn
Spordikoolil tulla Baltimaade meistriks
4.–6. maini toimusid
Tallinnas Lilleküla Gümnaasiumis kuni 18-aastaste (sündinud 2001 ja
hiljem) tütarlaste Baltimaade meistrivõistlused,
millest võttis osa 12 võistkonda – viis Eestist, kolm
Leedust ja neli Lätist. Põneva turniiri võitis Selver
Tallinn Spordikool. Võistkonna edule andsid oma
panuse neli tüdrukut
Viimsi Koolist: Marily Lass,
Karolina Kibbermann,
Grete Raie ja Pille-Riin Raie.
Selver Tallinn Spordikooli jaoks
oli antud turniiril mängida esimene kord. Eelnevatel aastatel
pole siiani õnnestunud Baltimaade parimate turniirile pääseda. Turniiri esimene mäng viis
kohe kokku igipõlise rivaali Palusalu Tallinn SK vastu. Seekord tuli tunnistada 3:0 vastase
paremust, kes mängis distsiplineeritult ja suutis oma mängujoonise Selveri tüdrukutele peale suruda. See kaotus pani võistkonna väga keerulisse olukorda.
Pärast kaotust suutsid tüdrukud end kokku võtta ja järgmistes mängudes alistada Daugavpilsi ja Jonava spordikooli.
Mõlemas mängus ei loovutanud tüdrukud vastasele geimigi. Sellega tagati alagrupis teine koht ning parem punktide
vahe viis meid mängudega poolfinaali, kus tuli vastaseks omas
alagrupis kõik mängud võitnud
Kaunase spordikool. Naiskond
jätkas hea mängupildi näitamist ning mäng suudeti kallu
tada enda kasuks tulemusega
3:1, mis tähendas seda, et lunastati koht finaali.

Rulliluuisutajad
EM-il Hispaanias
26.-28. maini toimusid Hispaanias Lleidas järjekordsed rühmakavade Euroopa meistrivõistlused rulliluuisutamises. Kokku oli esindatud 10
Euroopa riiki ning võisteldi seitsmes erinevas
võistluskategoorias. Eestist võttis osa Foxartistic
juunior kujunduisutamise rühm ja Phoenixi noorte neljane rühm.

Võistlusesinemine Hispaanias. Foto Eesti Rulluisuliit

Võidukas Selver Tallinn Spordikooli võrkpalli võistkond koos treeneriga. Foto Gerda Kiisa

Finaalis mindi vastamisi
2018. aasta parima Läti võistkonna ja riigi meistri Riia spordikooliga. Mäng oli finaali vääriline. Esimeses geimis jäid Selveri tüdrukud geimi keskel Läti
tüdrukute vastu raskusesse ja
võiduvõimalust ei olnud. Teises
ja kolmandas geimis aga näitasid meie tüdrukud seda, mida
nad suudavad, ning sõnaõigust
lätlannadele ei antud. Pärast
kahte geimivõitu mindi juhtima 2:1.
Neljandas geimis domineerisid mängu enamuse ajast eestlased, aga geimi lõpus näitas
kindlamat mängu külalisvõistkond ning minimaalse vahega
võideti neljas geim tulemusega
25:23. Viies geim oli võrkpallisõpradele tõeline maiuspala.
Geimi alustas Riiast pärit võist-

U16 korvpallipoisid jõudsid
Eesti noorte meistrivõistluste
finaalturniirile

9. mail Rakveres toimunud, kahe võiduni mängitava G4S
Noorteliiga U16 vanuseklassi veerandfinaalseeria teises
mängus suutsid treeneriteduo Kaarel Traumanni ja Jalmar
Joosep Saare hoolealused numbritega 68:47 alistada väljakuperemehed RSK/Tarvas eakaaslased ning kindlustasid sellega koha Raplas peetavale F4 ehk nelja meeskonna
finaalturniirile. Seeria esimese, Viimsis peetud kohtumise
oli KK Viimsi/Kesklinna KK võitnud tulemusega 75:57.
Treener Jalmar Joosep Saar oli rahul meeskonna kaitsemänguga, kuid finaalturniirile mõeldes tuleb tema sõnul teha tööd
rünnaku kallal. “Mängisime mõlemad mängud väga hästi kaitses ja see tõi ka tulemuse. Rünnakupoolel on parandamisruumi kõvasti. Proovime sättida nii, et Final Four turniiril oleksime
tasemel mõlemal pool väljakut. Anname endast maksimumi
ja eks siis selgub, milline see tulemus lõpuks on. Igal juhul on
poisid finaalturniiril mängimise auga välja teeninud. Lisaks on
meid ees ootamas ka poiste Balti korvpalliliiga finaalturniir, kus
on vaja eelmise aasta 4. koht üle mängida.”
Klubijuht Tanel Einaste tundis lisaks meeskondlikule edule
rõõmu just treenerite tööst. “Klubina on meil heameel n-ö uue
põlvkonna treenerite Jalmar Joosep Saare ja Kaarel Traumanni
üle, kes on poistega sel hooajal aktiivselt tegelenud ja olnud
oma ülesannete kõrgusel. Tore, et see töö nüüd ka n-ö numbriliseks resultaadiks realiseeriti. Soovime treeneritele ja mängijatele finaalis külma pead ja jalad maas ning kutsun kõiki
fänne meile kaasa elama!”
G4S Noorteliiga U16 vanuseklassi finaalturniir toimub Raplas, Sadolini Spordihoones 19.–20. mail.

KK Viimsi

kond kindlamalt ja asus juhtima
9:3. Sellest hoolimata ei andnud meie tüdrukud alla ja suutsid mängu tagasi tulla. Eduseisul 13:11 suutsid lätlannad seisu veel viigistada, aga geimi kaks
viimast punkti kuulusid Selver
Tallinn Spordikoolile. See tähendas nii mängu kui ka meistritiitli võitu!
Treener Sten Esna sõnul tähendab see võit nii tüdrukutele,
klubile kui ka talle endale väga
palju. See on aastatepikkuse
töö tulemus. Võit annab kindlasti paljudele usku ning tahet
tulevikus veelgi rohkem treeningutel panustada. Selles seltskonnas on ka tüdrukuid, kes kõva töö tulemusena võivad mõne aasta pärast koputada täiskasvanute koondise uksele ning
miks mitte jõuda mängima ka

välisklubidesse. Loomulikult on
vaja jätkata kõvasti töötegemist – seda nii palliplatsil, väljakuväliselt kui ka jõusaalis.
Kindlasti kirjutati sellega üks
ilus peatükk Eesti võrkpalli ajalukku. Loodetavasti tuleb sellele veel lisa.
Võistkonnas mängisid ka neli tüdrukut Viimsi Koolist: Marily Lass, Karolina Kibbermann,
Grete Raie ja Pille-Riin Raie
ning neile lisaks veel Susanna
Apri, Nathalie Anett Haidla, Eva
Liisa Kuivonen, Elina Müürsepp, Birgit Tolli, Karmen Viinapuu, Gretel Suurkask ja Ave
Kuusk. Võistkonna treener on
Sten Esna. Parimaks mängijaks
Selver Tallinna Spordikooli
võistkonnas valiti Viimsi Kooli 9. klassi õpilane Marily Lass.

Sten Esna

Juunior kujunduisutamise rühm pani oma kavaga “Warrior
princess” kohtunikud viieks minutiks enne hinnete väljakuulutamist tavatult kogunema. Nimelt rakendas Foxartistik juunior kujunduisutamise kava ainukesena järgmisest
2019. aastal rakendatavaid reegleid, mille eesmärgiks on
muuta rulliluuisutamise sõidustiil sujuvamaks ja pehmemaks. See pani kohtunikud omavahel arutama, kas peaks
rühma premeerima suuremate punktidega. Juunior kujunduisutamise kava saavutas kokkuvõttes 5. koha ning sai
kaasa julgustava tagasiside, et keskendume enda kavas õigetele ja olulistele nüanssidele.
Phoenixi noorte neljane kava “Rise and fall”, mille koosseis sai spetsiaalselt Euroopa meistrivõistlusteks kokku pandud, saavutas 13. koha!
Mõlema rühma koosseisus sõitis rohkelt Viimsi neide: Gloria Veskimeister, Laura Mölder, Kaia Mia Kalda,
Anne-Grete Aljas, Kirke Marta Süld, Meribel Kalev, Hanna-Stiina Kivinurm, Anneliis Aljas, Erica Laureen Reppo,
Natalie Li Lind ja Kaidi Hunt.

Karin Kaljas

Rulliluuiusuklubi FOX / Foxartistic

Viimsilasel ilmus uus
rasvapõletuse treeningraamat
Põlisel viimsilasel Eva Pettinenil ilmus järjekorras juba
viies tervise- ja treeningraamat “Tervislik rasvapõletustreening”.
Tegemist on kogu keha mitmekülgselt koormavaid treeningkavu sisaldava
raamatuga. Selle järgi on mugav treenida vähenõudlikes treeningtingimustes nii kodus, tööl kui ka puhkehetkel.
Treeningud aitavad end tervislikus ja nägusas vormis hoida, kaalutõusu ennetada või rasvakogust kehas vähendada.
Uus raamat on saadavad hästivarustatud kauplustes.

Eva Pettinen
Flexus Pilates

Prangli saarel joosti võidu
5. mail toimus neljandat korda rahvaspordisündmus Prangli
jooks.
Põhidistants ehk 5 km algas sadamast ning kulges mööda
saare peateed kirikuni ja tagasi. Kuni 12-aastased lapsed jooksid kokku 3 km, eelkooliealised 150 meetrit. Kokku osales jooksul ca 80 osavõtjat. Spordisündmusest võeti osa nii individuaalselt kui ka perega, isegi üks neljajalgne sõber oli peremehega stardis.
Prangli jooksu parimad: 3 km distants (poisid 7–11) Robin
Mattias Koni; 3 km distants (tüdrukud 7–11) Isabel Sirel; 5 km
distants (noormehed 12–16) Ats Andreas Prangli; 5 km distants (neiud 12–16) Mariliis Luurmees; 5 km distants (mehed)
Aleksandr Kuleshov; 5 km distants (naised) Mare Padu.

Kaija Mägi
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Registreeru konkursile
Viimsi kaunis kodu 2018

Kauni kodu hindamiskriteeriumid on veel: koht lipu
heiskamiseks, seaduslikult ehitatud hooned, kenasti korraldatud prügimajandus. Ei midagi ülemäärast – kõik see, mis
teeb kodu mõnusaks ja turvaliseks elamise paigaks sellises
erilises kohas nagu Eestimaa.
Meie väljavalitud kaunid kodud on läbi aastate saanud kõrgeid tiitleid ka Harjumaa kauni
kodu konkurssidel.

Vabariigi juubeliaastale
võib tegelikult pühendada kõik selle aasta tegemised, mis Eesti kultuuri
järjepidevust kuidagi
toetavad. Üks selline järjepidev kultuuriline märk
on ka Viimsi kauni kodu
konkurss.

Aiaomanik – ava aed
teistelegi vaatamiseks
Juuni esimesel nädalavahetusel avavad mitmed
aiad Euroopas oma väravad, et tutvustada huvilistele aiapidamise võlu ning aedade rikkust ja
mitmekesisust. Kutsume ka Viimsi aiaomanikke
avama oma aedu 1.–3. juunil toimuvatel Euroopa
kultuuripärandiaasta programmi kuuluvatel avatud aedade päevadel.
Kutsume Eesti aiaomanikke oma tööd ja loomingut teistele tutvustama. Selle, kas aed on avatud kõik kolm päeva
või ainult ühe päeva, otsustab iga aiaomanik ise. Eelistatud on mõistagi külastajatele vaba sissepääs, aga keegi ei
keela ka kehtestada väikest piletihinda.
Aiaomanikke kutsutakse “Euroopa aiad 2018“ raames
üles tegema aias ekskursioone, viima läbi töötubasid, korraldama näitusi või kontserte – ikka selleks, et rahval oleks
huvi tulla vaatama ja rõõmu tundma erinevatest aedadest,
kuhu muul ajal ilma kutseta ei pruugi sisse pääseda.
Euroopa aiafestival kestab 3 päeva. Reede, 1. juuni on
mõeldud eeskätt kooliõpilastele, laupäev ja pühapäev kõikidele huvilistele.
Euroopa avatud aedade festival juhib tähelepanu sellele, et kauni aia rajamine ja hooldamine, selle säilitamine, taastamine, hoidmine ja kaitsmine nõuab palju tööd ja
vaeva. Aiafestival on suurepärane võimalus anda edasi kogemusi ja oskusi nii alles alustavatele rohenäppudele kui
ka kogenud aiaekspertidele.
Aiafestivalil osalemiseks tuleb täita 25. maiks lühike
ankeet, mille saab Eesti Muinsuskaitse Seltsi kodulehelt
www.muinsuskaitse.ee. Sealt leiab info osalemistingimuste kohta. Lisateavet saab ka telefonil 5349 4304.
Aiafestival sai alguse Prantsusmaal juba 2003. aastal. Tänavusel Euroopa kultuuripärandi aastal on otsustanud liituda
ka teised riigid – Saksamaa, Horvaatia, Eesti, Ungari, Iirimaa,
Leedu, Holland, Slovakkia ja Valloonia piirkond Belgias.
Kõikide avatud aedade kohta saab lähemat teavet Prantsusmaa kultuuriministeeriumi lehelt https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/en.

Helle Solnask

“Euroopa aiad 2018“ korraldaja Eestis
Eesti Muinsuskaitse Selts
Näide avatud aiast HARJUMAAl
Hellema talu aed Arukülas. Tallinna mnt 40 Raasiku
vald Harjumaa 75201. Anne Eenpalu anne.eenpalu@
gmail.com; 5668 7663.
Meeleolukas vastuvõtt koduaias, ekskursioon, riigivanema ja peaminsitri Kaarel Eenpalu elutöö tutvustus,
kontsert muuseumi salongis, suupisted. Külastusaeg: 2.
ja/või 3. juunil, kellaaeg täpsustamisel. Mõõdukas tasu.
Allikas: www.muinsuskaitse.ee

Lennart Meri algatatud ettevõtmisega oleme välja valinud
juba hulga kauneid kodusid tunnustamaks inimeste soovi ja oskusi muuta elukeskkond esteetilisemaks ja kodusemaks.
Veel kümmekond aastat tagasi olid kriteeriumid erilisema
arhitektuuri poole kallutatud,
tänaseks aga hindame just harmoonilist elukeskkonda, kaunist ja hoolitsetud aeda. Õiget
eesti kodu, mis oli ka Lennart
Mere esimesest vabariigist ammutatud idee. Aastatega oleme
lisanud kriteeriume, mis tänaseks on mujal maailmas juba
saanud teenitud tähelepanu. Hindame loodusega kooselamise
oskust, jätkusuutlikku toimetamist ja muidugi ikka ka esteetikat – kaunist aiakujundust,

Viimsis on ilus elada!
Kaunis aed konkursilt Viimsi kaunis kodu 2017. Foto Kristjan Rosin

head energeetikat, harmoonilist mikromaailma.
Permakultuuri kasutamine
oma koduaias on samuti maailma päästev oskus. Hindame
seda, kui on leitud sobiv koht
köögiviljale ja salatirohelisele,
marjapõõsale ja viljapuule. Pole luksuslikumat ja tervislikumat toitu kui värskelt oma aiast
toodu.
Veel üks huvitav trend on
Viimsis levimas – munakana-

de pidamine. Ka nende suleliste asukatega oleks tore tutvuda
ja jagada kanapidamise võimalikkuse kogemusi Viimsis. Siin
ei piirdu kasu ainult täiesti ökoja salmonellavabade munadega, mida võib kogelmogeliks
vahustada. Lisaväärtuseks on
laste loodustunnetuse ja empaatia kasvatamine, stressiteraapia nii noortele kui ka vanadele, aga eriti viljakas aiaväetis.

Tunnustame selle ilu loojaid ja
innustame ka teisi jõudumööda oma panust andma. Endiselt
on konkursil oodatud osalema
ka korterelamud ja ettevõtted.
Enne jaanipäeva teeme komisjoniga Viimsile tiiru peale, oodake meid uudistama!
Ootame osalema kauni kodu konkursil (nii oma kodu kui
ka teiste kodude märkamisel)
15. juunini, andes sellest teada e-posti aadressile Marje@
viimsivv.ee või telefonile 602
8866.

Ene Lill

Komisjoni liige

Rahvamuusikaansambel PIRITA – 35

Sünnipäevakontsert on täies hoos. Foto Peep Kirbits

28. aprillil toimus rahvamuusikaansambli Pirita
sünnipäevakontsert
“Helisedes kevadesse“,
mis oli pühendatud ansambli esimese juhendaja
Heldur Vaabeli 90. sünniaastapäevale.
Seepärast valisime oma kavasse mitmed pillilood, mis on Vaabeli poolt seatud. Rahvamuusikaansambel Pirita on tegutsenud juba 35 aastat. Alustati
1983. aastal maineka Pirita Lillekasvatuse Näidissovhoosi ansamblina. Algkoosseisust on
veel praegugi akordkannelt mängimas Anne Vahemäe.
Saabuvaid külalisi võttis saalis kandleviisidega vastu Tiina
Kubo. Kandlemängu imelist
meeleolu jätkas Tallinna Ühisgümnaasiumi rahvakandle ansambel Viisikerad. Õpilastele on
viisid selgeks õpetanud HelgoMall Tepomes. Järgmisena tuli

rahva ette torupillimängija Helina Ardel, kes hüüdis lavale
ka rahvamuusikaansambli Pirita. Sellega oli juubelikontsert
käima lükatud.
Ansamblilugude vahel esinesid rahvatantsurühm Vallaalune Heli Tohveri juhendamisel, lõõtspillimängija Arvo Laud
ja Nõmme pillikoor Küllike Pajula juhendamisel. Kandlel esitas Lea Langeproon kaks rahvalikku viisi, millega avaldasime austust meie külalisele Els
Roodele, kes on akadeemilise
kandlemängu “ema”.
Kontserdil esitati Heldur
Vaabeli, Vello Ainsalu, Jaan Metsamärdi, Uno Naissoo, Ahto
Nurga ja August Sarrapi loomingut. Lõpetuseks esitasid ansambel Pirita ja rahvatantsurühm Valla-alune “Viimsi valsi”. Kontsert oli vaheldusrikas
ja energiline.
Kontserdi kordamineku nimel harjutasid ja andsid endast

parima ansambli liikmed: Esta
Ivask (akordion), Lilian Küttis
(viiul), Margit Treimann (kontrabass, mandoliin), Anne Vahemäe (akordkannel), Lea Langeproon (viisikannel), Tiiu Sarv
ja Salme Orub (löökpillid) ning
August Sarrap (juhendaja, mandoliin). Lisaks põhikoosseisule olid meiega koos laval: Liina Andersson (viiul, endine liige Rootsist), Merle Leipalu ja
Mariko Männa (viiulid Noortekapellist).
Kontserdi lõppedes tunnustasid Erika Põlendik ja Margus
Tokko Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Seltsist (ERRS)
ansamblit tänukirjaga. Ansambli juhendajale anti üle ERRS-i
“Hõbe märk” ja ansambli staažikamale liikmele märk “Rühma hing”. Õhtusel sünnipäevapeol musitseerisid Vabalaval
akordioniklubi Amulett (juhendaja Ene Muna) ja Nõmme Pillikoor.

Ansambel tänab kontserdi
külalisi, esinejaid ja kõiki, kes
aitasid kaasa kontserdi õnnestumisele! Suur tänu Heldur Vaabeli pojale, kes osales kontserdil koos perega ja kinkis ansamblile Helduri kandle. Eriline tänu ansambli endistele liikmetele, kes leidsid aega, et austada kontserti oma kohalolekuga, ja Viimsi vallavalitsusele,
MTÜ Viimsi Huvikeskusele ja
Noortekaplli liikmetele, kes on
alati toeks nii nõu kui ka jõuga!
Ootame ikka rahvamuusikast huvitatud pillimehi endi
sekka mängima, et teha koos
midagi toredat!
Võtame vastu ka huvitavaid kutseid ja pakkumisi sügistalviseks perioodiks. Täpsemat infot leiate Facebooki lehelt Rahvamuusikaansambel Pirita Viimsist.

Anne Vahemäe
Tiiu Sarv
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Viimsi valla kultuurikalender

18. mai – 1. juuni
JUMALATEENISTUSED
20. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Nelipüha jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
Muusikat teeb Elo Toodo
kell 14.30
Nelipüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
24.–26. mai
Äratuskonverents Rada 61
Programm: www.rada61.ee
Viimsi Vabakirikus
26. mai kell 14
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse täiskogu koosolek
EELK Prangli kirikus
27. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Külalised Amazing Grace
kogudusest Inglismaalt
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Kolmainupüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

Mai
Eesti Vabadussõja uuendatud
väljapanek
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

kell 16 Viimsi Muusikakooli
noored muusikud
kell 17 Haabneeme Kooli
mudilaskoor
kell 18 Ita-Riina Muusikastuudio laululapsed
Viimsi Keskuses

20. mai kell 11
Viimsi 3x3 korvpallis
Viimsi Kooli spordikeskuses

Mai – august
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis

26. mai
9. Viimsi JazzPopFest
kell 9.40–10.05 Tulevikukoorid
/ Future is yours (Haabneeme
Kooli mudilaskoor, ETV lastekoor)
kell 11.15–12.10 A-kategooria
koorid / Simply the best (Eesti
Noorte Segakoor, ETV tütarlastekoor)
B-kategooria koorid / Just for
Fun (Viljandi Gümnaasiumi
noortekoor)
Kell 13.35–15.30 Ansamblid /
Little Less (Põlva Muusikakooli
neidude ansambel Blue-S,
Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett, 25E, meeskvintett Mariel, tütarlasteansambel Mariel, Konfetti)
kell 18 autasustamine ja
ansambli Noorkuu kontsert
Viimsi Koolis

20. mai kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi –
FC Kuressaare II
Viimsi staadionil

Kuni 25. mai
Päevakeskuse huviringide
tööde näitus
Mälestusesemed koos lugudega
Parim külastusaeg: T, K, N
k 12–16
Viimsi päevakeskuses
Kuni 31. mai
Naatan Hollmani fotonäitus
“Loodus – Eesti Vabariigi raudvara”
Viimsi raamatukogu fuajees
ÕPI- JA JUTUTOAD
19. mai kell 19
Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtu
Rannarahva muuseumis
26. mai kell 11
Vestlus kirjanikuga: Taani krimikirjanik Michael Katz Krefeld
Viimsi raamatukogus

NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August
Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

KONTSERDID, ETENDUSED
19. mai kell 12
Viimsi Muusikakooli kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 31. mai
Raamatuväljapanek “Toitume
tervislikult“
Prangli raamatukogus

24. mai kell 17–19
9. Viimsi JazzPopFest
kell 17.15 Viimsi Muusikakooli
Jazzband
kell 18 Lasnamäe Muusikakooli
Jazzansambel
Viimsi Keskuses

Kuni 4. juuli
Piia Ruberi näitus “Naasmiste
vahel“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

24.–26. mai
9. Viimsi JazzPopFest
Viimsi Keskuses ja Viimsi Koolis

25. mai kell 16–19
9. Viimsi Jazzpopfest

26. mai kell 18.30
C-Jam Viimsi mõisas
Pilet eelmüügist 20 €,
kontserdipäeval 25 €
Eesti sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
1. juuni kell 10.30
Lõbusad hommikuharjutusaed
koos Johani ja Marteniga
Viimsi huvikeskuses
SPORT
18. mai kell 20
Paarismängu ajatennis –
Viimsi Unetus
Osavõtutasu 25 €
Registreerimine kuni 17.05:
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
20. mai kell 11
Kolmikvõistlus “Sportides tugevaks“ III etapp – rattavõistlus
Karulaugu lasteaia hoovialal

20. mai kell 12
Viimsi Heitjate Gala
Randvere Kooli spordiplatsil

24. mai kell 17
Pereorienteerumine
Püünsi Koolis
26. mai
II Põhjakonna trepijooks
kell 10 laste stardid
kell 12 täiskasvanute stardid
Põhjakonna trepil, Lubja mäel
26. mai kell 12–16
Korvpalliklubi Viimsi perepäev
Viimsi staadionil
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
18. mai kell 21
Payback / VJ Sass Nixon
19. mai kell 21
VJ Andrus Kuzmin
23. mai kell 20
Merike Susi
25. mai kell 21
Karl-Kristjan Kingi Trio /
VJ Lenny LaVida
26. mai kell 21
VJ Sass Nixon
30. mai kell 20
Rauno Pella
1. juuni kell 21
VJ Sass Nixon
Info: tel 5628 2261
Black Rose pubis
19. mai kell 18–23
MuuseumiÖÖ “Kirovi kolhoosi
pidu!“
kell 18 Kirovi peokommetest
vestavad juttu endised
kultuuritöötajad
kell 20 retrodisko DJ ENNU RATAS
Avatud kohvik!
Sissepääs tasuta!
Rannarahva muuseumis

19. mai kell 18–23
MuuseumiÖÖ “Öös on pidu!“
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

1. juuni kell 16.30–17.30
Lasteaedade laulupäev
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
Viimsi mõisa pargis

LASTELE JA NOORTELE
Mai–juuni
Veekeskkonnaprogramm
“Eestlased on mererahvas“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

EAKATELE
20. mai
Harjumaa seeniortantsupidu
kell 10 väljasõit Haabneemest
Randvere – Mähe suunal
Kuusalus

Mai–juuni
Vabaõhuprogramm
“Randlase kiirkursus“
I–II kooliastme gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Kuni 11. juuni
Veeohutusprogramm
“Suveks valmis!“
Lasteaia ja I–II kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Esmaspäeviti kell 16
Meisterdamine “Teeme ise“
Viimsi noortekeskuses
Teisipäeviti kell 16
Kokandusklubi “Ise tehtud,
hästi tehtud”
Viimsi noortekeskuses
Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Randvere noortekeskuses
Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Viimsi noortekeskuses
24. mai kell 16
Meediaklubi
Randvere noortekeskuses

25. mai kell 14
2017/2018 hooaja lõpetamine
Ootame huvilisi osa võtma
Hiiumaa reisist 18.–19. juulil
Programmis “Mamma lood ehk
hiiu eluvilosoohvia“ (Margus
Prangel)
Lisainfo: Lehte Jõemaa,
tel 511 4557
Viimsi päevakeskuses
27.–28. mai
Teatrireis Riiga – ballett
“Sinisel Doonaul“
8.30 väljasõit Mähelt
8.40 väljasõit Haabneemest
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 518 8125, 5690 7520
31. mai kell 15
Hooaja lõpetamine
Sünnipäevad ja kontsert
Randvere päevakeskuses
VARIA
19. mai kell 10–16
Viimsi kevadlaat
Viimsi vabaõhumuuseumis
27. mai kell 11–13
Kevadine rohevahetus
Lisainfo: tel 5661 9649,
metsakastikyla@gmail.com
Metsakasti külaplatsil
1. juuni
Talgupäev
Haabneeme Koolis
1. juuni kell 17–23
Viimsi Fest Viimsi südames
Laat, tänavakohvikud, meelelahutusprogramm, lasteala
Kaluri tee 1, Haabneemes
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Pillid klassiruumis ehk
projekt STALWARTS
Randvere Koolis
Alates eelmise aasta
oktoobrist on mitmed
Randvere õpetajad
seotud ühe väga loova ja
põneva Erasmus+ projektiga ehk kui sattuda
kooli külla, on võimalik,
et mõnest klassiruumist
kõlavad pillihelid ning
seal ei õpita otseselt
muusikat, vaid teineteise paremat kuulamist,
teineteisega häälestumist
või mõnda huvitavat
kujutlusmängu.

VII laste suvine
võistulugemine
Head noored lugejad ja nende sõbrad! Suvi ei
ole mägede taga ja ka tänavu kutsun kõiki
traditsioonilisele suvisele võistulugemisele, mis
toimub 4. juunist 17. augustini Viimsi, Randvere
ja Prangli raamatukogus.
Osa võivad võtta kõik põhikoolide õpilased ja tublimad
koolieelikud, kellel lugemine juba hästi selge ja huvi on.
Raamatud on valitud vastavalt vanuserühmadele erineva
raskusastmega. Igale vanuserühmale on valitud 20 erinevat raamatut.
Võistlusel osalemiseks tuleb tulla raamatukokku ja registreerida ennast osavõtjaks. Kes ei ole veel raamatukogu
lugeja, peab ennast lugejaks vormistama (NB! registreerimislehe ja vanema nõusoleku vormi saab välja trükkida ka
raamatukogu kodulehelt).
Osavõtjad saavad lugemispassid, kuhu pärast raamatu
läbilugemist ja raamatu kohta käivatele küsimustele vastamist saab raamatukoguhoidjalt templi. Muretsemiseks ei
ole põhjust, sest arvestades sellega, et on suvevaheaeg, on
küsimused tunduvalt lihtsamad kui koolis kontrolltöö ajal.
Enamusele küsimustest saab vastata ühe sõnaga.
Tublimad, kes loevad läbi vähemalt 5 raamatut, saavad osaleda koos minuga 22. augustil toimuval meie heade sponsorite poolt toetatud pidulikul lõpuüritusel, kus
autasustame tublimaid, loosime välja peaauhinnad nende
vahel, kes loevad läbi vähemalt 15–20 raamatut, vaatame
üllatuskülalise esinemist ja sööme torti.
Loodan, et vaatamata koolivaheajale ja mõnusale suvele leiavad raamatusõbrad tee raamatukokku.
Ilusat suve, kohtumiseni raamatukogus!

Vimpsik

Viimsi raamatukogu maskott

Püünsi Kool otsib oma
tegusasse kollektiivi
• klassiõpetajat

(1,0 ametikohta).

Tööle asumine: august 2018.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 27. maiks
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi
küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile
jekaterina@pyynsi.edu.ee.

STALWARTS ehk “Õpetajate
ja õppurite toetamine kunstidega: suhtetervis Euroopa koolides” projekti põhieesmärk on
julgustada õpetajaid uurima
muusika- ja kunstikogemuste
sensoorset mõju ja suhteaspekte ning rakendama loovaid tegevusi, mis toetaks positiivse
seotuse teket klassiruumis.
Projekti esinduskooli West
of England teadurite sõnul on
taoline rahvusvaheline pilootprojekt, kus kohtuvad õpetajad,
loovterapeudid ja teadlased, et
edendada ja toetada laste vaimset tervist klassiruumis läbi kunstide, üks esimesi Euroopa Liidus. Projekt STALWARTS on
suunatud just nende laste ja noorte õpingute jätkamisele ning õppes osalemisele, kes on formaalhariduses ebasoodsas olukorras
oma emotsionaalse või vaimse
seisundi ja sellest tuleneva sotsiaalsete suhete piiratuse tõttu.
Eelmise aasta oktoobris käis
Randvere Koolil külas nii projekti looja professor Leslie Bunt
West of Englandi ülikoolist kui
ka Tallinna Ülikooli loovteraa-

Projektiga STALWARTS liitunud õpetajad Randvere Koolist. Ülevalt
vasakult: Nele Dudkin, Kristina Markii, Kadri Kastehein. Alt vasakult:
Reilika Arrosaar, Käll Kruusmägi (Randvere Kooli muusikaterapeut),
Ahto Saluste. Foto erakogu

pia õppejõud dr Eha Rüütel ja
dr Malle Luik. Külastuse käigus jättis kool partneritele Inglismaalt nii sügava mulje, et nad
mitte ainult ei soovinud, et Randvere Kool oleks üheks kindlaks osalejaks projektis, vaid et
ka avakonverents märtsis toimuks kindlasti Randveres.
Rahvusvaheline kohtumine
Randvere Koolis oli inspireeriv. Kohal oli õpetajaid, teadureid ja loovterapeute nii Inglismaalt, Portugalist, Itaaliast (sh
teadurid Bologna ülikoolist) kui
ka Norrast. Tutvuti, musitseeriti, jagati kogemusi klassiruumis. Erinevate erialade esindajad vahetasid ideid, kuidas projektis ühtsemalt edasi liikuda.
Pärast intensiivset nädalat täis
pillimängu, ettekandeid ja isegi neuropsühholoogia loenguid
(teemal, kuidas muusika meie
ajusid mõjutab) olid ka Randvere õpetajad valmis usaldama
oma intuitsiooni ning sukelduma koos õpilastega loovtehni-

kate maailma. Kõikidele õpetajatele kingiti projekti poolt ka
kastitäis rütmi- ja plaatpille.
Õpetaja Reilika sõnul on tema täheldanud muusikaliste tegevuste liitmisel tavatundi suuresti tähelepanu paranemist. Näiteks on ta vahel tunni alustamiseks kasutanud koolikellana vasest Tiibeti kaussi, mis äratab
tähelepanu ning paneb lapsi kuulama ja keskenduma. Abiõpetaja Ahto arvates, kelle klassis
õpivad ka erilisemate vajadustega lapsed, on projekt talle
isiklikult oluline just seetõttu,
et see loob klassiruumis ühtse
ja vahetu keskkonna. “Igal lapsel on justkui oma kindel rütm
ja pill annab talle võimaluse end
teistele paremini väljendada ja
esitleda. Rütm on justkui nende identiteet!”
Õpetaja Nele on lastega
emotsioonidest rääkimisel ja lugude jutustamisel kasutanud
muusikainstrumente ja emotsioonikäpikuid. “Loovmeetodi-

te rakendamisel on lapsed valmis kirjeldama oma lugusid ja
rääkima ka erinevatest tunnetest. Valmisolek üksteisega oma
mõtteid jagada loob ühtekuuluva klassi. Taolised n-ö pilliringid võimaldavad luua turvalise ja mängulise keskkonna, kus
kõik on võrdsed,” ütleb õpetaja Nele.
Kuna Randvere Kool on 6klassiline kool, siis sageli peavadki paljude teemade käsitlused olema lastele võimalikult
mängulised ja huvitavad ning
siin saavadki appi tulla kunstide ning muusikaga soetud tegevused.
Kui vaheajani töötavad õpetajad veel õpilastega usinalt klassiruumis, siis alates juunist tiheneb töö jällegi Tallinna Ülikoolis, kus õpetajate tegemistest kirjutatakse teaduslikud kokkuvõtted ja jagatakse neid rahvusvahelisele meeskonnale.
Projekti STALWARTS üheks
eesmärgiks on TLÜ partneritele luua õpetajatele täiendkoolituse võimalus Tallinna Ülikoolis. Seega, kui kõik läheb plaanitult, saavad õpetajad juba tuleval sügisel minna ülikooli loovteraapiatehnikaid omandama.
Randvere Kooli õpetajate ja
õpilaste seiklus kunstidega jätkub juba sügisel, sest projekti
ametlik pikkus on kaks aastat.
Lisaks sõidavad 2019. aasta aprillis neli meie õpetajat külla
Bolognasse Itaalias, kus toimub
projekti STALWARTS viimane
kohtumine.

Käll Kruusmägi

Muusikaterapeut,
Stalwarts projekti koordinaator
Randvere Koolis
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Viimsi Koolis toimus VIID ehk
Viimsi Innukate Ideede Diskussioon
Viimsi noortevolikogu
korraldas 9. mail noorte
osalusürituse VIID ehk
Viimsi Innukate Ideede
Diskussiooni, kus noored
ja noortemeelsed arutasid koos arvamusliidritega neile olulistel teemadel. Sel aastal oli neli
peamist teemat: haridussüsteem, uimastid, mentaalne tervis ja sotsiaalmeedia.
Eelmistel kordadel on VIID
toimunud kohviku stiilis aruteluna, kuid sel aastal lisasime
juurde ekspertide paneeldiskussiooni, kus ka publik sai ekspertidele küsimusi esitada.
Osalejad küsisid spetsialistide üldist arvamust näiteks noorte uimastite tarbimisharjumuste kohta, terve mentaalse seisundi hoidmise ja tagamise kohta nii kooli, sõprade kui ka vanemate abiga ning kuidas üldse julgustada lihtsalt abi küsima.
Haridussüsteemi teemalauas räägiti õppemeetoditest,
kodutöödest ning üldiselt Eesti
riigi haridussüsteemist. Leiti,
et probleemid viivad tegelikult
õppemahu juurde välja, mis
ei taha õppeperioodi mahtuda ilma, et tekitaks kurnatust
kogu koolikollektiivile.
Uimastite puhul märgiti,
et praegune lähemine probleemile muudab noorte jaoks erinevad narkootikumid justkui
keelatud viljadeks, mis tunduvad ahvatlevad. Uimastite tarbimiseks on erinevaid põhjusi:
kerge kättesaadavus, uudishimu, stress, suhtlemisoskamatus
ning kindlasti kaaslaste mõju.
Mõningate probleemide lahenduseks pakuti, et noortele tu-

VIID 2018 päevajuht, Viimsi noortevolikogu aseesimees Sten Erik Prohhoorov küsitlemas paneliste Mari-Liis Mändi, Ave-Liis Kivestit,
Karmen Pauli ja Merle Purret. Foto Ülo Siivelt

Mentaalse tervise teemalaua protokollija Ingrid Oja (vasakult),
ekspert Merle Purre ja lauajuht Brita-Stiina Sarv. Foto Sander Saluste

leks luua erinevaid väljundeid,
kuhu oma fookus ja keskendumispunkt suunata ning läbi
selle ka ennast arendada.
Sotsiaalmeedia teemalauas
räägiti sellest, et tegelikult ei
ole ainult noored need, kes oma
käitumist internetis peaksid rohkem jälgima. Anonüümsus ja
vähenenud vastutustunne on levinud ka täiskasvanute hulgas,
kes väärkasutavad kommentaare ning see võib viia kohati
küberkiusamiseni. Vaadeldi ka
erinevate sotsiaalmeediastaaride mõju noortele, mis on saadud valekuvandi tõttu ja mis
ka staaride jälgijate käitumist
muudavad.
Mentaalse tervise lauas rõhutati sobiva keskkonna vajalikust ning kohustuste ja puhkeaja tasakaalustatud kasutamist.
Viimasel ajal on meedias räägitud noorte depressioonist, kuid
tegelikult on väga palju ka teisi mentaalseid kõrvalekaldeid,
millega igapäevaselt kokku puututakse, aga nende olulisus jääb
märkamata.
Rõõm oli näha, et lisaks
noortele oli VIIDil esindatud
ka mitmed Viimsi vallavalitsuse esindajad ning pedagoogid,
kes samuti osalesid aktiivselt
aruteludes. Eksamite ja muude
arvestuslike tööde lõppedes hakkame noortevolikogu liikmetega tulemusi põhjalikumalt analüüsima ning teeme üritusest
kokkuvõtte, mille edastame ka
vallavalitsusele. Kindlasti andis VIID meile järgmise aasta
tööks sisendit, millele peaksime rohkem tähelepanu pöörama.
Korraldusmeeskond tänab
kõiki osalejaid ja toetajaid!

Gerttu Osa

Sissejuhatuse VIIDile tegi vallavanem Siim Kallas. Foto Ülo Siivelt

Noored huvilised küsisid aktiivselt. Foto Sander Saluste

Viimsi noortevolikogu esimees
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Ennustused ja usk
Mida tähed ennustavad? Eks ikka kõike seda,
mida inimene oma mõistusega uskuda soovib.
Või noh, eks mõistusega võibki uskuda igasuguseid asju, kasvõi seda, et kivi teeb inimese
õnnelikuks või et maa on lapik.

“Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad!“ (Jh 20:29).
Foto Mikk Leedjärv

Mida kõike ka tähed, kivid või maakera kuju teooriad meile ei kõnele, siis üks on kindel: inimese mõistuse toel ja
jõul ei olegi mitte kunagi mõistetav kogu loodu täiuslikkus, selle imelisus ja maht.
Aga millegipärast on inimesel ikka kange tahtmine
kõike mõistusega uskuda, ja no kui veel keegi astroloogiks
või muuks posijaks nimetav inimene, keda ikka ju targaks
peetakse, neid vildakaid mõtlemisi omalt poolt kinnitab,
miks siis uskuma ei peaks. Aga nagu näha, siis inimese
mõistus on väga manipuleeritav ja nii pole ime, et näiteks
ühe elufilosoofi kummalised targutused on pea 150 aastat
inimkonda hullutanud mõttega, et võrdsus on võimalik.
Küll on selle nimel püütud hävitada rahvaid ja kõike jõuga
enda kasuks pöörata, sest soov võrdne olla, või tegelikult
ju võrdsemast võrdsem, on nii suur.
Loomulikult mõjutab meid kõik see, mis on meie ümber, ja seegi, mida meie ümber olijad mõtlevad. Kuid eelkõige mõjutab see meie mõtlemist, millel tegelikult ju uskumisega on väga vähe ühist. Uskumine on midagi palju
enamat, kui mõistuse loogilisi jadasid järgida.
Aga kui püüda uskuda mõistusega, siis just selline see
seis olema saab nagu kirjeldatud.
Nii võivad paljud pettuda tähetargas, kes osutub õnnetuks vanameheks. Või kividesse uskumine võib osutuda pelgaks äriks, sest rumalatelt tulebki ju raha ära võtta.
Muide, meditsiinis nimetatakse sellist asja platseeboefektiks ehk siis tegelikult inimeses mõtte jõul toimuvateks
muutusteks.
Meie mõtted mõjutavad meid. Veelgi enam mõjutab
meid usk, sest usk mõjutab ka meie mõtlemist, kui me oleme leidnud oma südames usu. Mõjutab ka siis, kui paik,
kus usk meie südames asuma peaks, on tühi. Inimestena
oleme me tervik – meil on ihu, meil on vaim, meil on hing.
Inimestena saame me toimida siis, kui need kõik koos hästi ja tasakaalus toimivad.
Nii ei saa hinge tühjust asendada mõtlemise täiusega
või ihu lõputu treenimisega. Hetkeks näivad need justkui
aitavat, kuid pikemas vaates tasakaalutus aina süveneb.
Kui tänapäeva inimene arvab, et milleks mulle usk,
piisab mõtlemisvõimest küll, siis juba 500 aasta eest tõdes reformaator Martin Luther, et filosoofide teosed tuleks
kõik põletada, sest need on nii vildakad oma arusaamistes ja juhivad inimkonda hukatusse. Õigetele järeldustele
saab inimese mõistus jõuda üksnes usu toel!
Aga ikkagi on inimene kinni oma võimes mõelda ja
püüab uskuda mõtlemise läbi. Nii näemegi me, kuivõrd
manipuleeritavad ja mõjutatavad inimesed on. Sest ainsale, mille toel tõeliselt uskuda on võimalik, sellest hoidutakse, seda põlatakse.
Usu tühimiku inimeses saab täita üksnes Jumal, Looja
ise, ja seda siis, kui inimene avab ennast Temale. Mõni taipab seda varem, mõni hiljem, kuid loodetavasti mitte keegi
liiga hilja, sest sellest sõltub see, mis saab meie hingest, kui
aeg siin maisuses täis saab. Usk on side Loojaga, ühendus,
mille läbi inimene võib tunda ja kogeda palju enamat, kui
mõistuse toel võimalik on. Usk muudab inimest, usk muudab inimese armastusevõimeliseks. Nii ütleb ka Jeesus:
„Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad!“ (Jh 20:29)
Usk ei ole manipulatsioon, usk on Looja and inimesele, et leida mõtterägastikus ja jadades ning maisuses tee,
milles on rahu ja rõõm, headus ja armastus üheskoos.

Mikk Leedjärv

Piia Ruberi näitus Viimsi
Püha Jaakobi kirikus
6. maist 4. juulini saab
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus vaadata Piia Ruberi näitust “Naasmiste
vahel II“.

Piia Ruber tuli Eesti kunsti
1990ndate keskel Eesti Kunstiakadeemia tollaste fotoõppejõudude Eve ja Peeter Linnapi
ümber koondunud üliõpilaste
rühmituses, mis on kunstiajalukku läinud “Faculty of Taste’i”
või sellega haakunud [mobil:]
galeriina. Nende eesmärk, nagu seda on esile toonud Peeter Linnap “Eesti fotograafia
ajaloos”, oli fotograafiavõimaluste läbimängimine ja kinnistamine kunsti ning paljuski sellega Eesti senise kunstimudeli,
aga laiemalt kunstimõistmise
ja -mõiste murdmine.
Nad propageerisid kriitilise
postmodernse kunsti ideid ja
neist lähtudes tegelesid oleviku
arheoloogia, autobiograafiliste
teemade, meediarefleksiooniga,
aga tulid välja ka otseste poliitiliste seisukohavõttudega. 1990
ndate lõpuks oli ühistegevus ammendunud, kuid tugevad isiksused on suutnud ennast tõestada mitmes valdkonnas. Piia
Ruber on kinnistanud oma nime eelkõige väga huvitava ja
produktiivse raamatukujundajana. Tema kujundatud raamatud
on palju kordi olnud valitud
“25 kaunimat raamatu” hulka.
Kuigi Piia Ruber ei ole näitusetegevuses kõige aktiivsem
olnud, ei ole õige tema loomingut vaadelda ainult raamatukujunduse kontekstis. Tema varasemad isikunäitused või tervikinstallatsioonid grupinäitustel,

olgu siis 2004. aastal Hobusepea galeriis kaksiknäitus “Kuldnäitus. Vussitud mälestused /
Bungled Memories” koos David Bate’iga või 2015. aastal
portreedesari “Autoparaadportreed” Voronja galeriis Mari Kartau kureeritud näitusel “Comeback”, kui tuua vaid mõni
näide, on äratanud tähelepanu
ja osutavad kunstniku huvile
fotokunsti abil tabada midagi,
mis jääb esmase, nähtava (kirjeldava) tasandi taha.
Ka siis, kui Ruberi fotodes
on kesksel kohal inimene, ei ole
tegemist pelgalt portreelise fotojäädvustusega – kuigi tema
kultuurilehes Sirp ilmunud portreefotodest võib ja lausa tuleb
kokku panna eraldi väljapanek –,
vaid ka neis tuleb tugevalt esile tema suhe portreteeritusse ja
selle abil (erilise) tunde, atmosfääri, oleku jne tabamine ja edastamine. Ehk siis ikka ja jälle on
tegemist mälu, meenutuste ja
mäletamisega ning selle keerulise protsessi mehhanismi dekonstrueerimise ja -rekonstrueerimisega.
Näitus pealkirjaga “Naasmiste vahel” oli kunstnikul esimest korda väljas möödunud
sügisel Tallinnas Vabaduse galeriis. Praegune väljapanek Viimsis Püha Jaakobi kirikus “Naasmiste vahel II” on Vabaduse galerii oma mõtteline jätk ning
mõlemas on kunstnik vaadelnud inimese võimetust jõuda
oma nii-öelda tihendatud mäluni – kõike ise mäletada ja
teistele edasi anda – ning seetõttu simulatsioonide esilekerkimist (või lausa teadlikult loomist).

Nii “Naasmiste vahel” kui
ka selle järje “Naasmiste vahel
II” fotosid võib tinglikult vaadelda interjööriesitustena, kuigi interjöörist jõuab vaatajani
vaid osake, nt fragmendina, või
on seda osa esitatud nii, et esmapilgul ei oska vaataja seda
mingi kindla paigaga siduda.
Interjööri kui terviku seisukohast, iseäranis kui mõelda kultuuriliste tähenduste peale, ei
ole neil fragmentidel erilist tähendust. Need on pigem mitteruum, vahetsoon, kuid ometi toovad lõuendile trükitud
“Naasmiste vahel II” paarikud
vaatajani midagi, mis käivitavad temas äratundmise. Pole ise-

gi tähtis, kas vaataja äratundmine on kuidagi seotud fotojäädvustustega või on need vaataja isiklikud assotsiatsioonid.
Aare Pilv on kirjeldanud seda tunnet oma raamatus “Kui
vihm saab läbi” lapsepõlve valgusena – sooja ja valgena, ainult väga õrnalt kollakana, nagu piimakoore ja sellest tulenevate pettekujutistena”.
Piia Ruberi fotode juures
hakkab kindlasti kaasa rääkima
ka maalikunsti ajalugu, olenevalt vaatajast, kas romantismi
või peent nüansseeritud koloriiti hinnanud hilismodernismina
või veel millegi muuna.

Reet Varblane

n Isikunäitused

2016 – “Autoparaadportreed”, Jõelähtme Ajaveski
2004 – “Kuldnaine”, Hobusepea galerii, Tallinn
1995 – “Ehe”, Mustpeade Maja galerii
1994 – “Unenägemused”, TÜ raamatukogu
n Osalemine näitustel
2015 – “Time is Provisional” Künstlerhaus Ahrenshoop, Saksamaa
2015 – “Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991–
2015”, Tartu kunstimuuseum, Tartu
2015 – “1995”, EKKM, Tallinn
2015 – “Comeback”, Voronja galerii, Varnja
2012 – NAPP, joonistuste näitus Pärnu linnagaleriis, “Ema ja tütar”
Tartu Kunstimajas
2011 – “Kantavad pildid. Foto+ehe” Hopi galerii, Tallinn
2005 – Tallinn-Brüssel, fotonäitus Eesti Alalises esinduses EL-i
juures Brüsselis; “Homo grandis natu”, Tallinna Kunstihoone
2002 – “Uus Ilus Elu”, Draakoni galerii
1997 – “Persona”, Eesti Kunstimuuseum
1999 – West-Östlicher Divan / Ida-Lääne diivan. Eesti noor
kunst. Ausstellungshalle Universität Frankfurt, Saksamaa
1996 – “Inventuur Esteetika Muuseumis” Rotermanni soolaladu, “Sisemine ring” Eesti Rahva Muuseum, Tartu; “Unistuste
Arheoloogia” [mobil] galerii, Panevezise Kunstihoone, Leedu,
“Karneval” [mo:bil] galerii. Ajaloo Instituut, Tallinn
1995 – “Mäng” Viljandi Kunstifestival “Kiriküüt’96”, [mobil] galerii, Viljandi, “Est. Fem” Vaal Galerii
1995 – “Ajaloo artell”, Saaremaa biennaali noortenäitus

Pilvi Toomendi esikraamat nüüd ka
soomekeelsena
Pilvi Toomendi “Lehtisirkka etsii työtä“, tõlge Kaja
Lavi. Tallinn, 2018, 16 lk.
1942. aastal ilmus noorukese Pilvi Toomendi (1917–2003; enne
eestindamist Tõnisson, abielus
Üllaste) sulest tema esimene lasteraamat “Leheritsikas otsib
tööd”. Toona vaid 25-aastane
autor polnud Eesti rahvale sugugi tundmatu. Juba aastaid oli
ta teinud Eesti Raadios lastesaateid, pälvinud isegi Raadiotädi austava nimetuse ning Eesti Draamateatri laval oli mängitud tema muusikalist draamat
“Lamburneid” (1938).
Leheritsika raamatu puhul
on Pilvi Toomendi nii loo kui
ka talle küllaltki iseloomulikus
stiilis illustratsioonide autor. Ka
kunstnikuna proovis Pilvi kätt
juba üsna noorelt – 1930ndate
lõpul ei ilmunud üksvahe pea ainsatki ajakirja Raadioleht numbrit, kus poleks olnud tema akvarellidega koloreeritud joonis-

tusi. Paraku on need kõik trükitud ajastupäraselt mustvalgelt
(originaalid pole säilinud), mistõttu saamegi noore Pilvi Toomendi stiilist kunstnikuna kogu värvikirevuses aimu üksnes
tänu sellele raamatukesele. Esikraamat leidis juba omal ajal
kriitikute poolt soodsat vastuvõttu. Aleksander Valgma hindas seda 1942. aasta 28. detsembri ajalehes Eesti Sõna “eredaks muinasjutuks” ning “heatujuliseks ja õnnestunud raamatuks, mida mudilased võtavad vastu kahel käel (nii nagu
autor selle kirjaniku ja kunstnikuna “kahel käel” loonud on)”.
Esmatrükist on tänaseks päevaks säilinud üsna vähe, mistõttu eelmisel aastal ilmuski autori 100. sünniaastapäevaks lasteraamatu fac simile.
Nüüd on Leheritsika-raamat
tänu autori tütre Kaja Lavi vaevanägemisele ilmunud ka soome keeles. Lugu iseenesest on
lihtne ja meeldejääv, täiskas-

vanu jaoks ehk isegi mõtlemapanevalt eksistentsialistlik. Tütarlaps nimega Leheritsikas tüdineb tegevusetusest oma töökate õdede seltsis isamajas ja
läheb maailma endale sobivat
rakendust otsima. Pärast tervet
rida veidi halenaljakaid ja ka tõsisemaid ebaõnnestumisi leiab
ta lõpuks oma tõelise kutsumuse loomingulises töös – ehk Murueide juures kevadel ning sügisel puude ja kogu muu looduse värvijana. See on töö, mis
tal hästi välja tuleb ning tõelist
rõõmu pakub.
Selles Ellen Niidu tuntud
“Suure maalritöö” keskset motiivi ennetavas loos võib näha
autori enda tookordsete, aga ka
hilisemate eneseotsingute kajastusi. Jõudis ju autor pärast
abiellumist ja nelja lapse sündi
nüüd juba Pilvi Üllastena luua
kõigi eluraskuste kiuste nii üldiselt tuntuks saanud lastelaule
(“Ehitame maja”, “Nuku hällilaul”, “Kiisu läks kõndima” jt),

harivaid populaarteaduslikke lasteraamatuid (“Avatud pähklipuu” 1978, “Lugu kahest vereliblest” 1988) kui ka kirjutada
emotsionaalse uurimuse oma
vanaisast, tuntud ärkamisaegsest kalendrikirjanikust ja rahvavalgustajast Mats Tõnissonist
(“Matsi raamat” 1997).
Raamatukese “Lehtisirkka
etsii työtä” soome keel on elav
ja nüansirikas, tegelaste nimedki kenasti läbi mõeldud. Leheritsikas on mõistagi Lehtisirkka, tema õed Mullamutikas Multamutski, Vesivetikas Vesiveikkali ja Tolmututikas Polypirkko. Alal on suudetud hoida originaalile lähedast sundimatut
jutustamislaadi. Teksti on läbi
vaadanud elupõline soome keele õpetaja ja estofiil Seija Seppänen Soomest. Raamatuke sobib kinkimiseks just eelkõige
neile Soome sõpradele, kel kodus kõige väiksemad pereliikmed sirgumas.

Mait Talts
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REAKUULUTUSED

Erivajadustega
vanemate lapsi
oodatakse osalema
joonistamise
meistriklassis
3. juunil kell 12 toimub Viimsis kohvikus
Expressor (Randvere tee 9) joonistamise
meistriklass lastele, kelle vanemad on erivajadustega inimesed (pimedad, puuedega inimesed, vähekindlustatud jt).
Meistriklassi viivad läbi Eesti tuntud kunstnikud. Ilma tähelepanuta ei jää ükski laps,
sest kunstniku eesmärk on kinkida lastele
joonistamisrõõmu. Kohviku töötajad valmistavad lastele maitsva söögilaua. Lapsi ja täiskasvanuid lõbustab kloun.
Kohtade arv on piiratud, broneerimiseks
helista telefonil 5558 3526 või saada e-kiri
expressor.kafe@gmail.com või astu läbi kohvikust Expressor (Randvere tee 9, Viimsi Market).
Ürituse korraldajateks on heategevusfond
Donum Vitae koostöös Viimsi Marketiga.
Sellist üritust korraldatakse Viimsi vallas
esmakordselt.

Aleksandra Potapenko

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

TEENUS
Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
n Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde
kohta akt. Tel. 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.
com.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavaja unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Tänavakivide, äärekivide, paekivide ja graniitkivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, jalg- ja autoväravate paigaldus ning müük, teostame haljastustöid, lammutustööd, prügivedu. Väikeveod kuni 2,5
tonni – killustik, liiv, muld. Tel 5671 1028, e-post
stone35@online.ee.
n Lõikan hekki, saetöö aias, trimmeriga pikema rohu ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
n Keevitustööd (must metall, alumiinium, roostevaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.
n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Terrasside, sauna- ja leiliruumide ning fassaaditööd. Uste, akende, liistude ja parketi paigaldus. Tel
5360 5083.
n Plaatimis-, remondi- jm ehitustööd. Saunade ehitus. Tel 511 0992.
n Eakate kodune hooldus. Eldredi professionaalsed
hooldajad on valmis tulema appi Viimsi eakatele ja
hooldama abivajajaid nende oma kodus. Küsi infot
eldred@eldred.ee, tel 5304 0022.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud,
latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid,
aiavõrk, mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, garaažist, korterist väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid
10 €. Tel 5550 5017.
n

Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Dokumenditõlge. R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-post rconcept1
@gmail.com.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus
@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kulmuhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning
meigiteenused. Broneeri aeg tel 5626 2330. Instagram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ventilatsiooni- ja korstnapühkimistöid. Akti väljastamine kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
n AUTOKOOL PLEKK-LIISU korraldab rolleri-, mootorratta- ja autojuhi kursuseid. Teooria Kaluri 3,Viimsis
või e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel. Vaata www.plekkliisu.ee. Täiendav info tel
511 9209 või indrek@plekkliisu.ee. Tel 5663 0024.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud,
pügame hekid, freesime kännud, niidame muru,
lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame
ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt
tel 5563 7666. Rohkem infot leiate kodulehelt www.
ifhaljastus.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude
ja okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post igor
@inkteenused.ee.
n

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
n Siseviimistlus, plaatimine, üldehitus. Tel 5372 8382.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind
0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, e-post
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Pakun kulmude modelleerimist/värvimist ja klassikalisi ripsmeid. FB: Kulmud & ripsmed Viimsi. Tel
5562 6723.
MÜÜK
n Viimsis müüa: võõrasemad, püsililled, maasikataimed, pukspuu istikud, köögiviljataimed ja palju
muud. Tel 5349 9081 või 5349 9087.
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €,
mulda 15 t – 120 € , täitepinnast, liiva ja killustikku.
Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.
n Loomasõnniku ja mulla müük kohaletoomisega.
Konteinerite (12–30 m3) rent ja vedu. Veo- ja tõsteteenus. Muru- ja heinaniitmise teenus. Metallitööd.
info@wthaldus.ee, tel 5615 7888.
n Multš 1,8 m3 big-bag kotis, killustik, liiv, muld,
graniitkillustik, paekivisõelmed 3 t väikekalluriga. Tel
5649 1535.
n Aia-, värava-, tõstukse ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.
ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, küttepuu jm. puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
TÖÖ
n Hei, rohenäppp, võta ühendust! Otsime suveks
abilist lihtsates aiatöödes 1–2 korda nädalas. Soovi
korral koostöö aastateks. Tel 5656 9595, Ulvi.
OST JA MUU
n Ostan suvila või krundi. Tel 501 9544 või mare462
@gmail.com.
n Ostan teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav
või seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! Tel 5457 5055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n
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REKLAAM

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa
hinnaga madratseid ja voodeid
(võimalik tellida erimõõtudega)

Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided,
jalatsid, ehted – kõik otse USA-st!
Astu läbi ja Sa ei kahetse!
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SISUTURUNDUS & REKLAAM

Põhitõed tolmude allergiast ning
nende analüüsimisest
Allergiate esinemine
võib elu jooksul muutuda, sõltudes muu hulgas
vanusest, kokkupuutest
allergeeniga, immuunsüsteemi tugevusest,
elustiilist jne.

Allergilise inimese organism
hakkab süütu aine (nt õietolmu)
vastu tootma IgE tüüpi antikehi, millest tulenevalt keha reageerib ebatavaliselt, väljendudes erinevate ägedate haigusnähtudena. Enamlevinud sümptomid ehk haigusnähud erinevate sissehingatavate allergeenide puhul on nina, suu, kurgu
ja silmade sügelemine, tilkuv
või kinnine nina, aevastamine,
punetavad ja vesised silmad, nahalööve. Iga inimene on individuaalne, mistõttu erinevate
allergeenide puhul võivad sümptomid varieeruda.
SYNLAB-is, mahult Eesti
suurimas meditsiinilaboris tehtud allergiaanalüüside põhjal
saame öelda, et Eesti kliimavöötmes on sissehingatavatest
allergeenidest enam levinud allergia kase ja timuti õietolmu
suhtes. Sageli esineb allergiat
puju, kodutolmulesta, koera ja
kassi kõõma suhtes.
Kase õietolmu allergia esi-

Allergiaoht varitseb meid üha enam. Fotod erakogu

neb aprillist juunini ning sel perioodil esinevate allergia sümptomite puhul võiks teha verepõhise kase õietolmu vastase
IgE analüüsi. Siinkohal on oluline teada, et kase õietolmu allergia annab ristreaktsioone lepa
ja sarapuuga ning et kaseallergik tunneb ebameeldivat suu
sügelemist ja turset vahest ka
õunte, sarapuupähklite, herneste, sojaoa, viinamarja, kiivi, toore porgandi ja kartuli, pirni, aprikoosi jms söömisel. Samas ei
ole nende toiduainete vältimine või allergiatestide tegemine
nende suhtes enamasti vajalik,
sest ristallergia ei põhjusta elu-

ohtlikke haigusnähte.
100%-l juhtudest esineb timuti õietolmuallergia suhtes
positiivsete analüüsitulemustega (allergeeni vastane IgE antikeha veres tõusnud) inimeste
organismis ristreaktsioone teiste heintaimedega ning 30% heinaallergikutest kannatab ka puuja köögiviljade, nisu, odra, rukkise ja kaera ristallergia all.
Väljas liikumise seisukohalt
on hea teada, et õietolmu hulk
õhus on kõige kõrgem hommikul kella 5–10 vahel. Pärast vihma väheneb õietolmu hulk õhus
oluliselt. Allergilisi reaktsioone
aitab vähendada põlluservade

ja metsaaluste vältimine, (päikese)prillide kandmine, looduses sportimisel suu ja nina katmine (nt torusalli kasutades)
ning õhtuti juuste veega loputamine. Pesu ei tohiks õietolmu
perioodil õues kuivatada. Eesti
Allergialiidu kodulehel on võimalik jälgida, millised on parasjagu õietolmu kogused õhus.
Kodutolmulest põhjustab
vaevusi aastaringselt, sümptomid esinevad valdavalt öösel ja
varahommikul ning ka koristades. Allergiat tekitav kodutolmulest on paljale silmale nähtamatu lest (0,3–0,5 µm), kes
toitub inimese kõõmast ja surnud nahast. Tolmulestad elutsevad peamiselt suletekkides,
-patjades, madratsites, pehmes
tekstiilmööblis (sh ühistranspordi sõidukite istmed), villastes
riietes jm. Et tolmulesta allergeenidest vabaneda, peab tolmuimejal olema HEPA filter.
Tolmulestad hävivad väga külma (alla -15 kraadi) ja ka väga
kuuma (pesuvahendiga pesta
>60 kraadi) temperatuuri juures. Näiteks kui õues on krõbedad miinuskraadid, võib voodipesu jm vähemalt paariks tunniks õue (rõdule) viia. Saunapäeval aga saunalavale, kus on
vähemalt 100 kraadi.

Dr Mare Suigom, allergoloog IdaTallinna Keskhaiglas ja SYNLAB
meditsiinilaboris: Allergia sümp-

tomid võivad olla erinevatel inimestel erinevad. Alustades allergilisest nohust, kus sümptomiteks võib olla nii ninakinnisus kui ka ninavesisus, lõpetades nahanähtudega. Silmade vesisus ja sügelus võivad kaasuda nohuga, aga võivad ka olla
ainsad sümptomid. Mõnel kodutolmulesta allergikul on nohu,
mõnel aga hoopis allergiline nahapõletik.
Oluline on vastavate sümptomite korral pöörduda perearsti või allergoloogi poole, kes
määrab vajaliku ravi.

Juhin tähelepanu sellele, et
allergiatabletid leevendavad
sümptomeid, kuid ei ravi allergiast põhjustatut. Ravimata ülemiste hingamisteede allergia
võib soodumuse korral olla soodustavaks faktoriks astma tekkele. Kaebusi põhjustava allergeeni teadasaamiseks on vajalik
allergeeni tuvastamine kas vereanalüüside või nahatestidega.
Tulemuse alusel on arstil võimalik täpsemalt öelda, kui kaua
tuleks allergiaravimeid kasutada.
Ükskõik missuguste allergia
sümptomite esinemisel on soovituslik pöörduda oma perearsti või allergoloogi poole. Allergia suhtes on võimalik end verepõhiselt testida ka SYNLAB-i
meditsiinilaboris. Tolmuallergia
ja toiduallergia pakettide ning
allergoloog-immunoloogi konsultatsiooni kohta saab lähemalt
lugeda SYNLAB-i portaalist
MINU.SYNLAB.EE, kust neid
saab ka mugavalt tellida. Laiem
valik allergiateste on SYNLAB-i
verevõtupunktides kohapeal, sh
ka Viimsis aadressil Kaluri tee
5a E–R kell 7.30–15.00.

Kaidi Hunt
Tuul kannab allergeene kõikjale.

laborispetsialist
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Meigikunstnik soovitab: moes on
nooruslikkus ja julgus
2018. aasta kevadsuvisel
hooajal on ülekaalus ilma läiketa kosmeetikavahendid, mis
panevad naha loomulikult särama. Moes on loomulikud ja
laiad kulmud. Enne meigi pealekandmist võiks kasutada niisutavaid vahendeid ühtlase ja
särava tooni saavutamiseks.

Soojad ilmad on kohal
ning need toovad kaasa
ka rohkelt suviseid üritusi:
koolilõpetamisi, piknikke,
pulmi ja muid meeleolukaid sündmusi.

Uurisime Viimsi Keskuse II korrusel asuva MAKE YOUR ID
salongi jumestajalt Arina Kollegajevalt, millised on algava
hooaja meigitrendid.

Kui tihti peaks oma meigivahendeid uuendama?

Missugused on hetkel olulisemad meigitrendid?

Tänavuseks meigitrendiks
on nooruslikkus – kerge hooletus, julgus ja seksuaalsus. Rõhk
on kontrastidel: must ja valge
eredate luminestseerivate ja
neoonvärvidega.

Milliseid meigisuundi soovitate koolilõpetajatele?

Ei tasu teha liiga erksat ja
silmatorkavat jumestust – taoline kirev sõjamaaling pole enam
moes. Pealegi ei sobi see neidudele – noored ei kanna liiga
paksu kosmeetikakihti välja.
Lõpupeo meik peab harmoneeruma kleidi ja piduliku soenguga. Harmoonia on imago puhul äärmiselt tähtis. See annab
välimusele terviklikkuse, muudab stiilsemaks, annab tunnistust heast maitsest ja stiilist.

Jumestaja Arina Kollegajeva teab meigitrendidest kõike.
Fotod erakogu

Viimsi Keskuse II korrusel
asuv MAKE YOUR ID ilusalong on avatud esmaspäevast laupäevani kell 10–21
ning pühapäeviti kell 10–19.
Vaata www.makeyourid.ee!

Kuid pole saladus, et imago absoluutse harmoonia (kuid mitte
igavuse!) saavutamiseks tuleb
kindlasti kokku sobitada riietus, soeng, maniküür ja meik.
Millised meigisuunad sobivad suvistele pidudele?

Tavaliselt on kosmeetika säilivusajaks umbes kolm aastat.
Kosmeetika eluiga lühendavad
ebakvaliteetsed koostisosad,
tootmise, transportimise ja müügivead, hooletu kasutamine, ebaõige säilitamine, määrdunud
pintslite ja svammide kasutamine. Kuid isegi hügieeninõuete
hoolikal järgimisel ei ole avatud lemmiktuubid ja -purgikesed täiesti kaitstud tolmu, mikroobide, õhu, päikesevalguse ja
teiste ebasoodsate tegurite eest.
Paljud kosmeetikabrändid tähistavad eraldi markeeringuna
soovitusliku kasutusaja. See on
pakendil kirjas avatud purgikese pildi juures või kosmeetikavahendi infolehel.

Miks võiks vahel kasutada
professionaalse jumestaja teenust?

Esiteks, meigikunstniku poole võiks pöörduda siis, kui on

Meigiseanss.

vaja end ilusaks teha mitte vaid
üheks tunniks, vaid pooleks päevaks või koguni ööpäevaks, näiteks piduliku või pulmameigi
puhul. Professionaalsed vahendid erinevad oluliselt “kodusest” dekoratiivkosmeetikast,
ükskõik kui kalleid brände ka
ei kasutataks. Need on palju püsivamad ja ka rikkalikuma pigmendisisaldusega: meik paistab piltidel palju ilmekam, välk
ei “söö” seda ära – varjud ei
tule peale, ripsmetušš ei jookse
laiali, huulepulgatoon ja põsepuna jäävad oma kohale.
Teiseks, meigikunstniku
juurde on hea minna, kui soovid katsetada meigis midagi uut:
parem, kui professionaal teeks
seda “trikki” esimest korda ja
selgitaks, milliste vahenditega soovitud efekti saavutada.
Lisaks on selline mõiste nagu
“kustunud silm” – me imetleme end peeglist iga päev ja ta-

hes-tahtmata tekib enda tajumisel teatud stereotüüp. Me oleme
harjunud kasutama praktiliselt
samu lauvärvide ja huulepulkade toone. Meigikunstnik vaatab sinu meiki värske pilguga
ja pakub ühtteist uut.
Millist meigisarja MAKE YOUR
ID Viimsi salongis kasutatakse?

MAKE YOUR ID salongides kasutatakse professionaalset Prantsuse kosmeetikat La
Biosthetique, mis paistab silma teaduslike lahenduste poolest. Professionaalse, juustele
ja näole mõeldud kosmeetika
tootmisel jälgib see kontsern
hoolikalt sellealaseid uusi lahendusi ja tihti pakub ka ise
uuendusi välja. Me oleme selle
üle uhked, et saame oma klientidele pakkuda kõrgeima kvaliteediga toodangut, mis on läbinud hoolika hüpoallergilisuse ja efektiivsuse selektsiooni
ning testimise.

Mida peaks enne meikari
juurde tulemist teadma, millega arvestama?

Võiks tunda huvi, millise
kosmeetikasarjaga meigikunstnik töötab, pöörata tähelepanu
pintslite puhtusele ning lugeda
vastukajasid.

Viimsi Keskus
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