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Harjumaa laulu- ja tantsupidu on saanud ajalooks.
Loe ja vaata lk 10–11

Suur tuleoht!
31. maist hakkas kogu Eestis kehtima
suure tuleohuga aeg.
Sel ajal on keelatud metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas. Lisaks
sellele palume mootorsõidukiga looduses sõitmist vältida, auto tuleks parkida mittesüttivale
pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal.
Vaata Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti:
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/
tuleohukaart/.
Päästeala infotelefon on 1524.

Päästeamet

Viimsi valla jaanituled
Viimsi jaanituli
23. juunil k 18 Viimsi vabaõhumuuseumis.
Marko Matvere ja VLÜ, Karl-Erik Taukar
Bänd. Õhtujuht Jaan Kirss. Lapsi lõbustab
ja mängitab Pipi Pikksukk. Lisaks näomaalingud, ponisõit, miniautod, jäätisebuss ja
palju muud. Pilet 8–30 eurot.
n Randvere jaanipidu
22. juunil k 19 Randvere külakeskuse
juures.
Jaan “Orelipoiss“ Pehk, lastele batuut,
tantsuks bänd Piret & Vahur, võistlused ja
mängud.
n Rohuneeme jaanituli
23. juunil k 20 Rohuneeme rannas Jaanikiige platsil Suur-Ringtee ääres.
DJ Lenny Lavida, mängud lastele ja suurtele, sissepääs tasuta.
16. juunil kell 11 jaaniplatsi korrastamise talgud.
n Tammneeme jaanituli
24. juunil k 18 Tammneeme mereäärsel
külaplatsil
Mürtsu teevad Wismari poisid, õhtujuht
DJ Fred R.
n

Ole viimsilane
ehk tõeline
viimsilane
on valda
registreeritud
Oma kodukohta armastav
ja sellest hooliv viimsilane teeb kõik selleks, et
Viimsi oleks hea elukoht
kõikidele viimsilastele.
See tähendab, et me
hindame Viimsi turvalist
elukeskkonda, mis asub
pealinna lähedal ning on
samas metsane ja merepiiriga ümbritsetud.
Olles Viimsisse registreeritud,
saab iga viimsilane anda suure
panuse kodukoha arengusse. Selle läbi aitame me üheskoos kaasa haridusinnovatsioonile, loome täiendavaid võimalusi tervisliku eluviisi harrastamiseks,
hoiame korras oma ümbruse, teed

ja tänavavõrgud.
Viimsi vallavalitsus kutsub
vallas elavaid inimesi, kes veel
ei ole ametlikult viimsilased, end
Viimsisse registreerima. Oma
elukoha saad kõige mugavamalt ümber registreerida kodanikuportaalis www.eesti.ee, kus
tuleb esitada uus elukohateade.
Eelnevalt soovitame tutvuda ka
infoga valla kodulehel www.
viimsi.ee/viimsilane. Meeleldi
vastame kõikidele küsimustele
telefonil 602 8806 või e-posti aadressil katrin.jalast@viimsivv.ee.
Kui elad Viimsis, ole ka aus
viimsilane ja aita seeläbi kaasa
oma kogukonna elukvaliteedi
arengusse!

Viimsi vallavalitsus

Muuga küla
üldkoosolek

Üldkoosolek toimub 16. juunil algusega
k 11 Randoja tee platsil.
Päevakorras on külavanema kandidaatide tutvustus, külavanema valimine ja jooksvad küsimused. Hääletamisel osalemiseks
peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

22. juunil on Viimsi vallavalitsus suletud. Head võidupüha!

Viimsi vallavalitsus
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22. juunil on Viimsi vallavalitsus suletud. Head võidupüha ja
ohutut jaanipäeva tähistamist!

Viimsi vallavalitsus

Volikogu info
Viimsi vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung toimub 19. juunil.
Vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda alates 21. juunist
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus
Harjumaa laulu- ja tantsupeo õnnestumisele kaasa aidanud Viimsi vabatahtlikud valla tänuüritusel. Foto Jaanus Mae

Siseliinide suvine sõidugraafik
Alates 25. juunist lähevad Viimsi valla siseliinid üle suvisele graafikule.
Sellega seoses on liinidel V1, V2, V3, V5, V7 ja V9 uued sõidugraafikud, liinide V4, V4A, V6, V7A ja V8 teenus on kuni 31.
augustini peatatud. Uued suvised sõidugraafikud on leitavad
veebiaadressidel www. peatus.ee (alates 16.06) ja www.soiduplaan.tallinn.ee (vt Harju maakond).

Ehitus- ja kommunaalameti
kommunaalteenistus

Viimsi Ärimaja sai nurgakivi

9. juunil toimus pidulik nurgakivi asetamine Viimsi Ärimajale aadressil Randvere tee 105 Tammneemes. Tegemist on esimese omalaadse uue kontseptsiooniga stockoffice’i tüüpi ärihoonega Viimsi poolsaarel.
“Ma usun, et Viimsi Ärimaja valmimine võimaldab mitmetel ettevõtetel kolida oma äri nii-öelda kodule lähemale Viimsisse, leides, et selline stock-office’i tüüpi lahendus on just neile
sobiv,“ ütles Viimsi Ärimaja juht Tarmo Küla nurgakivi asetamisel.
Viimsi Ärimajas saab olema viis erineva suuruse ja lahendusega äriboksi, milles on ühendatud kauplus, kontor ja ladu.
Lisaks pakub Viimsi Ärimaja väikeladude ja hobigaraažide teenust. Viimsi Ärimaja valmib septembris.

Viimsi Teataja

Planeeringute ühtne veebileht
Maakonnaplaneeringud, maakonda puudutavad teemaplaneeringud ja maakonna arengustrateegiad ühtsel veebilehel.
Kohalike omavalitsuste ühinemiste järgselt on paljud omavalitsused sel aastal kinnitamas omavalitsuse uut arengukava.
Samuti koostatakse järgmise aasta alguseks maakonna omavalitsuste poolt ühiselt maakonna uus arengustrateegia.
Kohaliku omavalitsuse ja maakonna arengustrateegiate koostamisel on omavalitsustel abi varem koostatud arengustrateegiatest ja uuringutest. Juhime tähelepanu, et maavalitsuste tegevuste lõpetamise järgselt on maakonnaplaneeringud, maakonda puudutavad teemaplaneeringud ja maakonna arengustrateegiad kogutud ühtsele veebilehele http://www.maavalitsus.ee/maavalitsused.
Samalt veebilehelt on leitavad ka varasemalt läbi viidud maakonnapõhised uuringud.

Rahandusministeeriumi
regionaalhalduspoliitika osakond

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 17. augustil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka
kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast
www.facebook.com/ViimsiVald

Vallavalitsus tänab
Viimsi vallavalitsus tänab kõiki, kes andsid oma panuse Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamisse! Tänu teile sündis meie koduõuel
väärikas ja meeldejääv suurelamus.

Viimsi vallavalitsus

Püünsi Kooli juurdeehitus sai nurgakivi
11. juunil asetati nurgakivi Püünsi Kooli juurdeehitusele, mis on 2018.
aasta kõige olulisem
haridusvaldkonna investeering Viimsi vallas.
Juurdeehitus võimaldab Püünsi Koolil jätkata kahe paralleeliga põhikoolina ning sealjuures vastu võtta kuni 360 õpilast
varasema 247 asemel. Koolimaja saab neli uut ja avarat klassiruumi ning õpilaste poolt väga
oodatud puhkealad, mis siiamaani puudusid.
Lisaks sellele paranevad piirkonna elanike võimalused kasutada kogukonna haruraamatukogu, sest hoones leiab oma
koha Viimsi raamatukogu filiaal.
Uut ja kaasaegset raamatukogu
ootas väga ka koolipere. Koolirahvas saab raamatukogu ruume samuti kasutada. Lisaks tekib ka internetipunkt, kus õpilased saavad rahulikus meeleolus teha koduseid töid.
Ühtlasi on koolimajja planeeritud ka noortekeskus, mis
pakub noortele tegevusi orga-

Püünsi Kooli juurdeehituse nurgakivi panekul jäid pildile Annika Orgus Viimsi Huvikeskusest,
Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm, koolijuht Jekaterina Tserepannikova, vallavanem Siim Kallas
ja abivallavanem Janek Murakas. Foto Elis Tootsman

niseeritud vaba aja veetmiseks.
Püünsi, Pringi ja Rohuneeme
noored on seda keskust juba
kaua oodanud, siiani puudus selleks kodulähedane võimalus.
Viimsi vallavanema Siim
Kallase sõnul on koolimaja ehitus iga vallavanema jaoks rõõmus sündmus. See näitab, et vald

kasvab ja areneb. “Elasin Püünsi külas ajal, kui kool alles
alustas oma tööga. Suur väärtus on see, kui lastel on võimalus kodu lähedal, looduse keskel rattaga koolis käia ja üheskoos sõpradega jalutada. Püünsi kooli ja kogukonna jaoks on
see märgiline. Kool jätkab 9-

klassilisena ja poolsaare tipp
muutub kultuuriliselt veelgi elavamaks,” ütles Siim Kallas.
Püünsi Kooli juurdeehituse
netopind on 752,9 m2 ning ehituse maksumus 847 229 eurot.
Ehitab Montreco OÜ.

Viimsi Teataja

Viimsi ja Sulejóweki koostöö on parim
näide Eesti ja Poola sõprussuhetest
Viimsi vald ja Sulejóweki
linn Poolas on sõprusomavalitsused.
Meie omavalitsustel on mõningad sarnasused. Sulejówek asub
18 km kaugusel ida suunas pealinnast Varssavist ning seal on
üle 20 000 elaniku. Oleme aastate jooksul teineteisel külas
käinud ja aktiivne koostöö on
olnud nii ametnike, spetsialistide kui ka noorte vahel, Sule-

jóweki skautide ja Viimsi kodutütarde ja noorkotkaste vahel.
Sulejówekis asub Marssal
Jozef Pilsudski (1867–1935) majamuuseum. Viimsis asub Eesti
sõjamuuseum, mis on Kindral
Johan Laidoneri (1884–1953)
muuseum. Mõlemad on meie
rahvaste sõltumatuse ja meie
mõlema suveräänse riigi vabaduse sümbolid. Josef Pilsudski
ja Johan Laidoner olid omavahel teineteist toetavad sõbrad.

Johan Laidoneri abikaasa Maria Laidoner (1888–1978) oli
Poola päritolu, neiupõlvenimega Maria Kruszewska. Sulejóweki linnapea hr Arkadisuz Sliwa on kindral Pilsudski pojapoeg.
Sel aastal tähistab Poola Vabariik nagu ka Eesti oma riigi
100. juubeliaastapäeva. 13. juunil tähistati Sulejówekis marssal Pilsudski päeva üleriigilise
sündmusena. Sellel osalesid ka
Viimsi valla esindajad: abival-

lavanem Janek Murakas, kommunikatsioonijuht Elis Tootsmann ning huvihariduse- ja sporditöö koordinaator Kaija Mägi.
Soovime õnne Viimsi rahva poolt Marssal Josef Pilsudski päeva puhul Sulejówekile.
Loodame, et kahe sõprusomavalituse koostöö jätkub ning
koostöös saame korraldada vastastikku kasulikke õppevisiite ja
ühiseid projekte.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi noorele Noore looduskaitsja tunnustus
Viimsi valla noort Mihkel Kaalepit tunnustati märgiga suure
loodushuvi ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest.
Mihkel on Viimsi Kooli õpilane, kes on silma paistnud aktiivse
tegevusega keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimisel. Mihkel on südameasjaks võtnud kliimamuutuste teema ning on selles
küsimuses esinenud nii Eestis kui ka kaugemal.
Noore looduskaitsja märgiga tunnustatakse noore, kuni 26-aastase aktiivse looduskaitsja tegevust. Märk antakse isikule, kes on
eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi

loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Aastas antakse välja kuni 30 noore looduskaitsja märki.
Noore looduskaitsja märk kujutab tammelehte. Märk on valmistatud valgest vasest ning kaetud läbipaistva rohelise emailiga.
Märgi autor on kunstnik Julia Maria Künnap.
Õnnitleme Mihkel Kaalepit!

Viimsi Teataja
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Viimsisse 2,4 miljonit lisaraha
2017. aastal Viimsis läbiviidud liikuvusuuring
näitas, et siin elab 3500
inimest, kes ei ole end
ametlikult Viimsi elanikuks registreerinud. 2018.
aasta alguses lõppenud
valla tulubaasi suurendamise pilootprojekt tõi välja sama tendentsi ning
hindas antud probleemi
finantsmõju.
Valla elanikuks registreerinud
inimese panus valla tulubaasi on
keskmiselt 135 eurot kuus, mis
teeb kaotatud kogusummaks hinnanguliselt 2,4 miljonit eurot
aastas.
Meie ühine eesmärk on pakkuda noortele parimat võimalikku haridust, et avada neile mitte ainult siinsete kõrgkoolide
uksed, vaid kogu maailma võimalused. Hiljaaegu allkirjastasime koostöölepingu TTÜ Mektory ning haridus- ja teadusministeeriumiga, kellega koos
planeerime Viimsisse tipptasemel noorte talentide kooli. Õige pea avab uksed Viimsi Riigigümnaasium, mille nimel on
töötatud 5 aastat. Oleme loomas
Haabneeme keskusesse tugevat
haridusmekat, kus omavahelises sünergias kujuneb Eestis ainulaadne innovaatiline hariduslinnak. Ühtlasi töötame selle nimel, et viimsilastel oleksid mitmekesised võimalused sportli-

Vallavanem Siim Kallase soovib, et kõik Viimsi vallas elavad
inimesed panustaks valla arengusse. Foto Annika Haas

Info elanikuks registreerimise kohta www.viimsi.ee/
viimsilane.

ku vaba aja veetmiseks. Juba selle aasta teises pooles avatakse
Karulaugu Spordikeskus, mis
saab olema tugev täiendus meie
spordiharrastajatele.
Eelnevale lisaks investeeri-

me ca 4 miljonit eurot teede korrashoidu, tõstame erivajadustega inimeste erihoolekande toetusi, kaardistame võimalusi, et
luua võimalused uue kaasaegse raamatukogu arendamiseks,
ehitame Püünsi Koolile lisaruumid, kuhu rajatakse valla lääneranniku haruraamatukogu ning
noortekeskus, ja palju muud. Investeeringute aastane kogumaht
valla eelarves on ca 8 miljoni

eurot, millele lisanduvad teenuste osutamiseks vajalikud eraldised ca 24 miljonit euro ulatuses. Kõik need eesmärgid saavad tegudeks üksnes kogukonna toega.
1. juuni seisuga on Viimsi
valla rahvaarv kasvanud 20 010
elanikuni. Viimase 14 aastaga
on Viimsi elanikkond kasvanud
10 000 inimese võrra, mis näitab, et oleme jätkuvalt atraktiivne elukeskkond neile, kes otsivad pealinna lähedust metsade
ja merepiiriga ümbritsetud turvalises elukohas.
Innovatsioon, keskkonnasõbralik ning tervist edendav
eluviis on märksõnad, mis viimsilasi kõige ilmekamalt iseloomustavad ja on teeviidaks vallavalitsusele arengute planeerimisel. Viimsi vald on siinjuures
kahtlemata teerajaja ning eeskujuks teistele edumeelsetele omavalitsustele. Selleks aga, et ellu
viia valla arenguks püstitatud
eesmärke ja pakkuda valla elanike ootustele vastavaid teenuseid, peame ühiselt pingutama
tulubaasi suurendamise nimel.
Kutsun teid hea seisma selle eest, et kõik Viimsi valla elanikud oleksid ka ametlikult viimsilaseks registreeritud. Selliselt
annate olulise panuse meie kodukoha arendamisesse.

Siim Kallas
Viimsi vallavanem

Märtsis näidati soomusauto “Estonia” koopiat Tallinnas
Vabaduse väljakul. Foto Kaitsevägi

Võidupüha paraad ja
maakaitsepäev Tallinna
lauluväljakul
Kaitseliidu korraldusel peetakse Eesti Vabariigi juubeliaasta vabariiklik võidupüha paraad ja maakaitsepäev Tallinnas lauluväljakul.
Tähistatakse ka Kaitseliidu 100. aastapäeva, mille puhul on
paraadi rivis kõik Kaitseliidu struktuuriüksused: Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred, Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja kõik malevad. Kokku on paraadil Kaitseliit esindatud
üle 1600 inimesega.
Maakaitsepäeva näitusel lauluväljakul tutvustatakse elanikkonnale kaitsejõudude varustust, tehnikat ja valmisolekut
riigi kaitsmisel. Seekord on lisaks tavapärasele Kaitseliidu ja
kaitseväe tehnikale väljas Vabadussõja-aegse soomusauto Estonia koopia koos meeskonnaga.
Nii maakaitsepäev kui ka Harjumaa XXIII Maakaitsepäev leiavad aset sel aastal ühiselt lauluväljakul, mis kulmineerub traditsiooniliselt presidendi poolt süüdatud võidutule jagamise
tseremooniaga 23. juunil Tallinnas Jüriöö pargis.
Võidutuled jagatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe ja Tallinna linna esindaja poolt kõikidele 16 Harjumaa omavalitsusele ning 8 Tallinna linnaosale. Pidulikul tulejagamise
tseremoonial rivistub üles Vahipataljoni auvahtkond ning mängib Kaitseväe orkester. Varasemalt on juba aastast 1996 olnud
Harju maakaitsepäeva eestvedaja maavalitsus. Tänavusest aastast alates toimub üritus Harjumaa Omavalitsuse Liidu korraldamisel ning ettevalmitused hetkel käivad.

Harjumaa Omavalitsuste Liit
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Viimsisse rajatakse
biokütuste katlamaja
Energiaettevõte Adven alustas Haabneeme
biokütuste katlamaja ehitusega.
6-megavatise võimsusega rajatis valmib aasta lõpuks. Lisaks paigaldatakse katlamajale 1,3-megavatise võimsusega suitsugaaside pesur, mis võimaldab tõsta katlamaja kasutegurit ning puhastab väljuvaid suitsugaase tasemele, mis
rakenduvad aastast 2030.
Haabneeme keskuses (Sõpruse tee 4) alanud ehitustööd
kestavad hilissügiseni. Viimsi vald saab kaasaegse puiduhakke katlamaja. Katlamaja ehitab ehitusettevõte Silindia Ehitus ja seadmed tarnib ettevõte ICP Solutions. Kokku investeeritakse katlamaja ehitusse 2,5 miljonit eurot, millest
ligi 50% finantseeritakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.
Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul toob uus katlamaja pikemas perspektiivis stabiilsema ja soodsama soojuse
hinna nii Haabneeme kui ka Viimsi tarbijatele, võrreldes
seniste maagaasist sooja tootnud katlamajadega. “Uue katlamaja soojust hakkab järgmisel aastal tarbima ka Viimsi
võrgupiirkond, kuna rajame Haabneeme ja Viimsi piirkondade vahele uue, 1,2 kilomeetrit pika ühendustorustiku,”
viitas Priit Tiit.
Katlamaja planeerimisel tehti tihedat koostööd Viimsi
vallavalitsusega ning arvestati maksimaalsel võimalikul
moel uue katlamaja lähinaabrite soovidega. “Meil on hea
meel, et oleme tänaseks ühiselt leidnud parima lahenduse
ning Viimsi elanikud saavad uue, moodsa katlamaja,” tänas Priit Tiit kõiki projektiga seotud osapooli.
Haabneeme ja Viimsi kaugküttevõrgus toodetakse 110
hoonele keskmiselt 33 000 megavatt-tundi soojusenergiat
aastas. Otsus ehitada biokütuse katlamaja põhines vallaga
koostöös valminud soojusmajanduse arengukavale, mille
Viimsi vallavolikogu 2016. aasta lõpus kinnitas. Projekti
valmimisel väheneb õhku paisatava CO2 kogus ligi 5000
tonni aastas.
Kuna uus katlamaja muudab soojuse tootmise Viimsi
vallas efektiivsemaks ja taastuvenergial põhinevaks, kaasrahastatakse kõiki planeeritud investeeringuid Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.
Antud investeeringutele lisaks on Adven esitanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele ka taotluse Viimsi ja ka
Haabneeme soojusvõrkude väljavahetamiseks.

Norbert Kaareste
Adven Eesti

Viimsi vald ehitab

Suvi toob kaasa mitmeid olulisi teetöid
Suve alguseks valmisid
Karulaugu tee ja Krüsanteemi tee rekonstrueerimistööd ning Heki teel
teostati haljastus- ja
liikluskorraldustööd, mis
tähistasid tööde lõppu.
Vallavalitsusel on kavas jätkata investeeringutega teede ehitusse ja olemasolevate teede seisunditasemete parendamisse.

Ehitustööd

Käesoleva suve keskel on kavas
alustada Reinu tee rekonstrueerimistööde I etapiga. Esimese etapi käigus rajatakse jalgtee
ja tänavavalgustus ning kaasnevad tehnovõrkude ühendused
lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla. Samuti renoveeritakse ühistranspordipeatused ja
ülekäigukohad ning ühendusteed. Järgnevate etappidega on
kavandatud sõidutee uuendamine ning sademevee kollektori
rajamine kuni mereni.
Teiseks suuremaks tee-ehituseks on kavas Vehema tee rekonstrueerimistööde I etapp. Esi-

mese etapi käigus rajatakse uus
sõidutee, jalgteed, bussipeatused, tänavavalgustus ja kõik vajalikud maa-alused tehnovõrgud lõigul Aiandi tee kuni Tulbiaia tee. Teises etapis toimuvad samad tööd lõigul Tulbiaia
tee kuni Pärnamäe tee.
Suve keskel algavad ka Lubja tee – Randvere tee ringristmiku, avaliku parkla, jalakäijate tunneli ning piirkonna teedeehituslikud tööd. Hange viidi
läbi koostöös Maanteeametiga.
Tööde käigus rajatakse Hundi
tee ja Randvere tee nurgale
parkla, Lubja tee ja Randvere
tee ristmik ehitatakse ümber
ringristmikuks, rajatakse Lubja tee pikendus, ehitatakse ümber Hundi tee ja Randvere tee
ristmik, rajatakse jalakäijate tunnel Randvere tee alla koos kõigi vajalike jalgteede sidumistega, rajatakse kõik vajalikud
tehnovõrgud.
Samuti jätkuvad Vana-Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku ehitustööd, mis eeldatavasti tänu soodsamatele ilmadele lubavad ristmiku avada

kavandatudst varem, juuli lõpupoolel.

Pindamistööd

Pindamise maht 2018. aastal
on ca 38 800 m2. Pindamistööde riigihanke võitis YIT Infra
Eesti AS ning 2018. aasta teede
pindamistööde maksumus on
koos käibemaksuga 140 595 eurot. Kahekordne pindamine on
kavas teostada järgnevatel teedel: Viama tee, Kiviranna tee,
Luua tee, Koralli tee lõik, Meritähe tee lõik, Merisiiliku tee,
Pärli tee, Mündi tee, Puhkuse
tee, Roonurme tee, Kallasmaa
tee, Loosivälja tee, Krillimäe
tee, Teekalda tee, Kraavihalli tee,
Aiaotsa tee, Kordoni tee lõik,
Männi tee lõik, Nõmme tee lõik,
Tiitsu tee lõik, Länneaia tee
lõik, Tädu tee, Käokinga tee,
Kalla tee, Soosepa põik, VäikeKaare lõik, Suur-Kaare tee lõik,
Mõisa tee lõik, Tammekännu
põik, Mereääre tee, Tarvase tee,
Mureli põik, Ehala tee. Ühekordne pindamine on kavas
teostada: Schüdlöfefli tee lõigul, Nurme tee lõigul alates Ro-

huneeme test kuni Nurme põiguni, Vardi tee lõigul alates Nurme teest kuni Laanekivi teeni.

Teehooldetööd

AS TREV-2 Grupp jätkab suviste teehooldetöödega, juuni
alguses teostati teede ribapindamine mahus 11 860 m2. Valla teedel on lõppenud ka blowpatcher meetodil (pigilillustikuga pragude remont) katteremondi tööd, mis toimusid 16. maist
8. juunini, kokku mahuga 200
tundi. Juuni alguses teostati tolmutõrje II ring tolmava kattega teedel. Hetkel on lõpusirgel
ettevalmistustööd teede kahekordseks pindamiseks – toimuvad aluste profileerimistööd. Regulaarselt jätkuvad niidutööd
ning jalgteede, parklate ja sõiduteede puhastus.
Käesoleval aastal on kavas
teostada asfaltkatete lappimist
ja uuendamist mahus 15 000 m2.
Lappimistööde riigihanke võitis AS TREF Nord, tööde maksumuseks on ca 230 000 eurot.

Alar Mik

Ehitus- ja kommunaalamet

Detailplaneering
26.06.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Planeeringuala asub hajaasustusalal kahe tiheasustusala vahel ning põhjast ja kirdest piirneb Muuga lahega ning lõunast ja
kagust Tammekivi teega, mis on ühtlasi ka juurdepääsuteeks. Planeeringuala suurusega 15,29 ha asub ühel katastriüksusel tervenisti ning reformimata riigimaal osaliselt:
- Tammelaane (89001:003:1939), maakasutuse sihtotstarve

maatulundusmaa (100%), pindala 13,31 ha;
- reformimata riigimaa, pindala planeeringualal u 1,98 ha.
Detailplaneeringuga kavandatakse kahe tiheasustusala ühendamist jalgrajaga, terviseradu ning puhkamist- ja tervisesporti
soodustavaid objekte, rannakindlustust ja piirkonna sadevee lahendust. Planeeringuala lõunapoolne osa jagatakse 9 elamukrundiks ja antakse ehitusõigus elamukruntide hoonestamiseks.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Harjumaa kolme kaunima kodu seas ka Haabneeme eramu
Selgunud on Harjumaa
tänavused kaunimad
kodud.
Maikuu viimasel nädalal vaatas Harjumaa kauni kodu hindamiskomisjon üle konkursile
“Eesti kaunis kodu 2018” esitatud nominendid. Tänavune
konkurss toimus esmakordselt
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
eestvedamisel. Kolmandaks kauniks koduks valiti Viimsi vallas Haabneeme alevikus asuv
eramu.
Komisjon hindas objekte
kolmes kategoorias: eramud ja
korterelamud tiheasustusalal,
maakodud ning ühiskondlikud
hooned või ettevõtted. Tavapäraselt oli tihedaim konkurents
eramute kategoorias, kus hinnati terviklikku üldmuljet, kodu välisilme ja keskkonnaga
kokku sobivat haljastust, omanäolisust ning heakorda. Traditsiooniliselt pälvivad erinevate
kategooriate parimad Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse.
Maakondliku konkursi parimaid
tunnustab Harjumaa Omavalitsuste Liit sügisel toimuval tänuüritusel.

Parim ühiskondlik hoone – Keilas asuv Scottish House.

Kolmanda koha vääriliseks hinnati maja Haabneeme alevikus. Fotod erakogu

Kauneimaks eramuks tunnistati üksmeelselt perekond
Koore kodu Muraste külas Harku vallas. Võitnud kodu tõusis
teiste seast esile mitmete tugevate külgede poolest. Krundil
oli õhku ja avarust ning naaberkruntide kõrghaljastust ja loodust oli oskuslikult seotud krundi taimestikuga, et üldmulje
jääks veelgi harmoonilisem. Kogu koosluse mõtteline jätk oli
aiaga piirnev heakorrastatud met-

saalune. Esile tuleb tõsta ka
hästi koosmõjuvat ja antud looduskeskkonda sobivat liigirikast taimevalikut, mis tänavusest pisut erandlikust kevadsuvest hoolimata nägi välja kaunis ja pilkupüüdev.
Teise koha vääriliseks tunnistati Karin Kuldmetsa ja Ain
Airo Saue linnas asuv kodu. Kolmandaks kauniks koduks valiti
Viimsi vallas Haabneeme alevikus asuv eramu, mille oma-

nikuks on Marju Tark.
Kauneima maakodu tiitli pälvis õigustatult Anija valla Ülejõe külas asuv perekond Lassi
kodu. Kaunis ojakäärus asuvas
avara õuega, samas privaatse
asukohaga vanale talukohale rajatud elamises oli kõrvuti vanade viljapuudega ruumi nii
ilu- kui ka tarbeaia jaoks ning
mitu õdusat nurgakest mõnusaks äraolemiseks.
Ühiskondlike hoonete ka-

tegoorias tunnustati Keila linnas asuvat ajaveetmiskohta Scottish House. Kiriku kõrval asuvas vaikses tänavas olev pilkupüüdev šotipärane hoone tekitab esmapilgul vastakaid tundeid. Niivõrd erilisena mõjudes võib hetkeks uskudagi, et
põlispuude varjust välja astudes
näed silmapiiril Šoti mägismaa
nõmmesid. Nimele vääriliselt
on taotluslikult seda stiili aetud lõpuni, olles julgustavaks
eeskujuks nii mõnelegi tagasihoidlikuma loomuga ettevõtjale. Nimetatud kõrghaljastus
ning kõrvalkrundile rajatud laste
mänguplats teevad selle sobilikuks vaba aja veetmise pai-

gaks ka peredele.
Kindlasti jätsid tänavusele
konkursile oma jälje möödunud aastal toimunud haldusreform ja kohalike omavalitsuste
valimised. Mitmed varem tugevate objektidega osalenud omavalitsused esinesid seekord tavalisest tagasihoidlikumalt või
jäid hoopis kõrvale. Harjumaa
Omavalitsuste Liit ja konkursi
hindamiskomisjon soovitavad
edaspidi julgemalt osaleda.
Suur tänu kõikidele osalenud nominentidele ja omavalitsustele!

Harjumaa
Omavalitsuste Liit
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noored

Noor saab omavalitsuselt tuge
Mais alustasid noortegarantii tugisüsteemi
kasutamist 35 kohalikku
omavalitsust, mis tähendab, et üle Eesti on valmisolek pakkuda vajadusel tuge ligi 36% noortest
vanusegrupis 16–26. Kui
noorel on jäänud kool
pooleli või kui täisealine
noor ei ole juba aasta
aega töötanud ning ka ei
otsi tööd ega tee plaane,
vajab ta tuge.

Kindlasti on igaühel tutvusringkonnas mõni noor, kes hetkel
ei tööta ja ei õpi ning pole ka
märgata, et ta teeks tulevikuplaane. Natuke murelikuks teeb,
mis noorest saab ja kuidas teda
aidata. Hea uudis on see, et üha
rohkem on omavalitsusi, kes
soovivad oma piirkonna noori
senisest enam toetada.
Mais alustasid noortegarantii tugisüsteemi kasutamist 35
kohalikku omavalitsust, kes on
selleks valmisolekut ja soovi
avaldanud. See tähendab sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) noortegarantii tugisüsteemi kasutuselevõttu, mis võimaldab saada teavet enda piirkonna 16–26-aastastest noortest, kes tõenäoliselt vajavad tuge kas haridustee
jätkamiseks või tööturule jõudmiseks. Samuti kohustust saadud teabe alusel noortele tuge
pakkuda. Seejuures tuleb järgida noortegarantii tugisüsteemi
juhtumikorralduse mudelit ja
nii noorsootöö kui ka sotsiaaltöö häid tavasid.

Kuidas ära tunda tuge
või abi vajavat noort

Kahjuks ei pruugi keegi tuge
vajavat noort kohe ära tunda,
sest väliselt ei viita sellele üldjuhul miski. Tegemist on inimese eraelu puudutava küsimusega, seetõttu tihti ei julge lähedased ja sõbradki noore tulevikule tähelepanu juhtida või
uurida noorelt mittetöötamise
ja õpingute katkestamise põhjuseid. Kiire elutempo tõttu vahel
isegi ei märgata, et noor on kõigele käega löönud, edasiõpingutest loobunud, ei suuda pikemat aega tööd leida ja on sihi
kaotanud. Noore probleemid tulevad ilmsiks enamasti siis, kui
seda oskavad märgata lapsevanemad, sugulased, sõbrad või pedagoogid, sotsiaaltöötajad, karjäärinõustajad. Kui noor käib
veel koolis, võivad ka õpetajad
oma kogemustele tuginedes mär-

gata, et noor on muutunud, mis
tähendab, et tal võivad olla mured. Seda peegeldab muu hulgas noore käitumine, hinded,
suhtumine ellu ja õpitavasse.
Kui noorel on jäänud kool
pooleli või kui täisealine noor
ei ole juba aasta aega töötanud
ning ka ei otsi tööd ega tee
plaane, vajab ta tuge.

Millised on peamised
riskitegurid

Noorte Tugila eelmise aasta analüüs näitas, et sagedamateks riskiteguriteks, miks satutakse hätta, on nii noormeeste kui ka
neidude puhul lõpetamata haridus ja seejärel päritolu maapiirkonnast, mis tähendab, et
elatakse piirkonnas, kus pole
töökohti, perede sissetulekud on
väikesed ja puudub piisav ühistranspordisüsteem, et käia kaugemal tööl. Üheks noorte probleemiks on ka vähesed sotsiaalsed oskused.
Kui 2015. aastal sügisel käivitus 15–26-aastaste mitteõppivate või -töötavate noorte toetamiseks Noorte Tugila programm, siis kahe aasta töö tulemusel võib öelda, et ligi 52%
noortest ei oleks programmi
ise jõudnud, kui keegi poleks
nende olukorda märganud või
noore murele viidanud. Seega
on oluline osata märgata noori
ja lugeda väliseid märke.
12% puhul on Noorte Tugila poole pöördunud noor ise
või tema pere. 36% puhul on
noored jõudnud teenusesse, sest
noorsootöötajad on liikunud kohtades, kus noored käivad ning
kus on võimalik noortega suheldes võimalikke probleeme
või toe vajadust selgitada.

Kuidas uus süsteem
töötama hakkab

Juba praegu on olemas noortegarantii tugisüsteemi olulised
osad, mis eraldiseisvalt töötavad, näiteks karjääri- ja tööturuteenused, noorsootöö toel elluviidav Noorte Tugila programm, kohaliku omavalitsuse
enda teenused ja noortele suunatud tegevus. Noortegarantii
tugisüsteem aitab kõigil tuge
vajavatel noortel nendeni paremini jõuda ja süsteemi terviklikumaks muuta.
Noorte kohta, kes võiksid
tööle ja õppima asumisel tuge
vajada, hakkavad STAR-i riiklikud registrid infot andma kaks
korda aastas – kevadel ja sügisel. Rahvastikuregistrist saadakse ühendusevõtuks vajalikud

Viimsi raskustes noored saavad abi
Tänaseks on teada esimeste noorte arv Viimsi vallas, kellega
ühendust võetakse. Neid noori on 196 (alaealisi 22). Alaealiste
puhul võetakse enne seadusliku esindajaga ühendust. Esimene
kontakt noorega on selleks, et välja selgitada noore abivajadus.
Osad noortest võivad olla tegelikkuses aktiivsed, nt õpivad välismaal, aga nende noorte seas on kindlasti ka neid, kes vajaksid
pikemaajalist ja põhjalikumat tuge. Eesmärk on pakkuda tegevusi nende noorte aitamiseks (tagasi) tööle või haridussüsteemi.
Viimsi vallas hakkavad projektiga tegelema lastekaitsespetsialist Airi Vaaderpall ja sotsiaaltööspetsialist Katre Reilent. Airi
ja Katre loodavad näha tulemusi poole aasta jooksul. Projekt
kestab kaks aastat, aastatel 2018–2020.
Teenused, mida saame noorele pakkuda: karjäärinõustamine
ja karjääriinfo vahendamine, õppenõustamine, riiklikud teenused ja programmid ning eriprojektid (näiteks STEP-programm),
kohaliku omavalitsuse enda teenused, erivajadustega noortele nende igapäevaelu ja töötamist kergendavad teenused jne.
Katre ja Airi võtavad noortega ise ühendust. Kui noor ei soovi
programmis osaleda, siis kohustust ei ole.

Katre Reilent
tel 5686 2802, 602 8875, e-post katre.reilent@viimsivv.ee

Airi Vaaderpall
tel 5302 9907, 602 8841, e-post airi.vaaderpall@viimsivv.ee

kontaktandmed – e-posti aadressid, telefoninumbrid ja elukoha aadressid. Alaealise noore puhul annab register ka noore hooldajate – näiteks tema ema
ja isa kontaktandmed, mis on vajalikud, et kohaliku omavalitsuse töötaja saaks noorega toevajaduse täpsustamiseks ühendust võtta. Alaealise noore puhul saab kohaliku omavalitsuse töötaja teavitada lapsevanemaid, et nende lapse poole on
toepakkumisega pöördutud.
Kohaliku omavalitsuse pöördumise saavad need 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele: ei
õpi, ei tööta; ei ole töötuna arvel; ei ole tuvastatud puuduvat
töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust; ei saa
töötamise toetamise teenust või
hüvitist alla pooleteiseaastase
lapse kasvatamise eest; ei tegele ettevõtlusega; ei kanna vangistust või eelvangistust; ei viibi
asendus- või kaitseväeteenistuses.
Arvestades seda, et tegemist
on registrite andmetega, mis ei
pruugi alati peegeldada tegelikku olukorda, tuleb kohalikul
omavalitsusel üle täpsustada
noorega registrist saadud info
ning noore toe vajadus. Näiteks
kui noor on asunud elama ja
õppima välisriiki, kuid pole rahvastikuregistris elukohamuudatust kajastanud, võib noortegarantii tugisüsteem registritest
saada info, et noor pole aktiivne ja võib vajada abi.
Kohalik omavalitsus lähtub
noorte andmeid kasutades and-

mekaitsereeglitest. Samuti arvestab kindlasti noore soovidega
ja keegi vastu noore enda tahet
talle tuge ja teenuseid peale ei
suru.
Loodud lahendus annab noorele võimaluse koheselt enda
toevajadusest ja soovidest kohalikule omavalitsusele teada
anda. Selleks tuleb vastata lühikese ankeedi küsimustele kohaliku omavalitsuse pöördumisega saadetud veebiaadressil.
Kui noor soovib tuge, siis kohaliku omavalitsuse töötaja ehk
juhtumikorraldaja jõuab koostöös noorega temale vajalike ja
sobivate lahendusteni. Noore
eesmärkidest lähtuvalt koostatakse ja arutatakse koos läbi
plaan, kuidas lahenduseni jõuda. Vajadusel kaasab juhtumikorraldaja teenuste osutajad. Kõige olulisem on see, et kohaliku
omavalitsuse töötaja nõustab
ja toetab noort tema teekonnal
eesmärgi seadmisest kuni selle
saavutamiseni.
Noortegarantii tugisüsteemi
kasutamist reguleerivad sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste
seaduste muudatused jõustusid
15. aprillil. Tugisüsteemiga liitumine on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik, kuid tegemist on hea võimalusega panustada oma piirkonna noorte
abistamisse, et toetada noorte
iseseisvat toimetulekut, hariduse omandamist, töövalmiduse
suurendamist ning tööturule minekut.

Sotsiaalministeerium ja
Noorte Tugila

Sellel aastal lõpetavad gümnaasiumi medaliga 17 Viimsi noort
Tänavu lõpetab gümnaasiumi 172 Viimsi valla noort. Medaliga lõpetajaid on seekord märkimisväärselt palju – kuldse medali pälvivad 8 ning hõbedase 9 abiturienti.
Ainult väga heade tulemustega ehk kuldmedaliga lõpetavad
Jaanika Vainula (Gustav Adolfi Gümnaasium), Caro Kristiine Kallas
(Tallinna Prantsuse Lütseum), Kevin Sander Pikk (Pirita Majandusgümnaasium), Birgit Siim (Vanalinna Hariduskolleegium), Sten-Jan
Sarv, Aidi Hamburg, Kaisa Varik ja Liis-Marie Kütt (Viimsi Keskkool).
Hõbemedali saavad Danielle Lisbeth Mäemets (Gustav Adolfi
Gümnaasium), Anett Mataloja (Audentese Erakool), Mia Peterson

(Tallinna Reaalkool), Marleen Leemets (Vanalinna Hariduskolleegium), Marion Annabel Nummert (Tallinna Ühisgümnaasium), Laur
Keller (Tallinna Muusikakeskkool), Marina Tihhonova (Tallinna Tõnismäe Reaalkool), Naatan Hollman ja Annely Nõomaa (Viimsi Keskkool).
Viimsi vald premeerib kuldmedaliste 1000 ning hõbemedaliste
750 euro suuruse toetusega. Samuti kutsub vallavanem Siim Kallas
tublimad lõpetajad 18. juunil pidulikule vastuvõtule Noa restorani.

Aet Tampuu
Üldhariduse spetsialist

Viimsi noorte tunnustamine
6. juunil kogunes seitsmendat korda noorte tunnustamise
ja toetamise komisjon. Komisjonile laekus 18 taotlust. Komisjoni tegi ettepanekud eraldada noortele toetust 50–350
eurot ning lisaks tunnustada ka näitegruppi Eksperiment.
Noortele toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26, keda võib pidada teistele
noortele eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse
või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.
Toetuse saajateks on:
1. Jorgen Tiigisoon – väga eduka osalemise eest olümpiaadidel (füüsikaolümpiaadid, matemaatikaolümpiaadid).
2. Merilin Radvilavicius – eduka osalemise eest olümpiaadidel (füüsika-, bioloogia- ja matemaatikaolümpiaad) ja mälumänguvõistlustel. Äramärkimise eest Presidendi Kantselei
poolt korraldatud kõnekonkursil “Kirjuta Eestile“. Edukas osalemine teadussaates “Rakett 69“.
3. Ragnar-Markus Manitski – eduka osalemise eest mälumängudes. Kosmosetehnoloogia alase uurimustöö koostamise
eest, mis valiti Eesti Teadusagentuuri konkursil üheks stipendiaadiks.
4. Sofia Jürgenson – Anime huviringi (Jaapanist pärit animatsioon) algatamise eest. Tegemist on eeskujuliku õpilasega,
kes on aktiivne kooliüritustel, ta on saavutanud häid tulemusi
muusikas ja Laulukaruselli võistlustel.
5. Peeter Aleksander Paju – õpilasesinduse eduka juhtimise eest õpilasesinduse presidendina. Hea juht ja meeskonna
toetaja, väärikas ja eeskujulik õpilane. Aktiivne osaleja kooliteatri projektis “Valge tee kutse“. Väga tubli ja eeskujulik skaut.
6. Sten Erik Prohhorov – Viimsi noortevolikogu aseesimees,
aktiivne noor, väga hea kitarrimängija. Väga hea tulemus lingvistikaolümpiaadil. Aktiivne vabatahtlik. Viimsi Kooli siseterviseraja looja.
7. Janar Velleste – multitalent. Eduka osalemise eest olümpiaadidel ja konkurssidel (füüsika-, matemaatika-, keemia-,
geograafia- ja inglise keele olümpiaadid). Edukas osalemine
mälumängudel ja esseekonkurssidel. Edukas osalemine elektroonikakursusel “Digi“. Osalemine seminaril “Metsik Loodus“.
8. Kadi-Leen Rõigas – väga hea õppeedukus, edukas õppimine kunstikoolis, osalemine näitusel. Aktiivne osalemine ja
saavutused näiteringis Eksperiment. Osalemine luuleteatrite
festivalil. Osalemine kooliteatri projektides.
9. Kristiina Kivimä – eduka osalemise eest olümpiaadidel
(geograafia-, matemaatika-, füüsikaolümpiaad), matemaatikavõistlusel “Känguru“, polaarviktoriinil, füüsikaviktoriinil “Spekter”. Edukas osalemine näitegrupis Eksperiment. Osalemine
noortevahetusprogrammis.
10. Aleksei Beljajev – väga tubli 3. klassi õpilane. Silmapaistvad tulemused matemaatikavõistlustel (saavutused internetipõhisel matemaatikavõistlusel Nutisport (“Känguru“).
Väga head tulemused pranglimise võistlustel. Aktiivne osalemine teatriprojektides. Edukas osalemine kooli etluskonkursil (esikoht omakirjutatud luuletusega Eestimaast). Väga hea
sportlane, jäähokimängija Tornaado klubis.
11. Susanna Maria Koort – aktiivne noor RAM Kooli õpilasesinduses. Võitnud Harjumaa omaloomingukonkursi luule kategoorias esimese koha. Edukalt osalenud põhiliselt 9.–10.
klassist. Välja andnud luulekogu.
12. Marie Kõiver – väga tubli Viimsi noor, Lennart Mere stipendiaat. TÜ Ajalooringi ja ERR-i koostöös valminud EV 100.
sünnipäevaks tehtud kingituse “Minevikuminutid ajalooringis“
projektijuht.
13. Meribel Kõster – silmapaistvate saavutuste eest purjetamises, Optimist klassis tüdrukute arvestuses 2. koht. Saavutused olümpiaadidel ja teadusfestivalidel (matemaatika, bioloogia).
14. Emily Bruus – aktiivse osalemise eest õpilasesinduse
projektides (plakatite, reklaamide, videote ja kujunduste loomine projektidele “Moeaken“, “Filmiõhtu“, “Gümnaasiumi ball“
jt). Haldab ja uuendab pidevalt nii õpilasesinduse kui ka näiteringi Eksperiment sotsiaalmeedialehti. Edukas osalemine näiteringis Eksperiment. Osalemine projektis “Valge tee kutse“
(lisaks näitlemisele projektsioonide loomine). Loovtööna valmis etendus tajudest. Edukas etluskonkurssidel.
15. Rebeca Elisabeth Kriisa – väga tubli noor, edukas laulmises, tantsimises, akrobaatikas. Caroline tantsugrupi koosseisus silmapaistvad saavutused Eestis ja rahvusvahelistel
võistlustel. “Väikesed hiiglased“ finaalis osalemine.
16. Näitegrupp EKSPERIMENT – näitegruppi Eksperiment kuulub 50 noort. Näitegrupis on algklasside, põhikooli ja keskkooli
grupid. Osaletakse festivalidel, kohvikute kaudu kogutakse pidevalt toetust erinevateks üritusteks. Koolivaheaegadel rahvusvaheliste juhendajatega töötoad: Edwin Olvera, Marchel Sparman ning koostöös Saksa noortega Jan Teeveti workshop. Eripreemia InterTWINed 2017 festivalilt Saksamaalt Gottbusist.
Festivali “Tuulelapsed” laureaat. Kooliteatrite maakondlikul festivalil: algklasside etendus “Ühel päeval“ laureaat, põhikooli “Lumememm“ laureaat, gümnaasiumi “talk“ grand prix. Gümnaasiumi vabariiklikul festivalil “talk“ laureaat, juhendajapreemia.
Täname kõiki, kes tegid ettepanekuid tunnustamiseks! Uusi
taotlusi ootame sügisel. Ilusat suve!

Kadi Bruus
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Kodu turvalisusest
Uus suvehooaeg on alanud. See on aeg, mil taas
võiks mõelda nii oma suvila kui ka linnakodu
turvalisusele. Tehnoloogia on arenenud ning
enam pole vaja osta kalleid seadmeid ja maksta
turvafirmadele siduvate lepingutega igakuiseid
tasusid. Uuemaid automaatseid häiresüsteeme
on võimalik ise lihtsalt paigaldada.
Tänapäevased lahendused sisaldavad juba kõiki vajalikke
andureid lisaks tavapärasele suitsuandurile, ühendades need
omaniku telefoniga (mis on eriti oluline siis, kui peres kasvavad väiksed lapsed või on tegemist vanuritega, kelle liikumine on piiratud).
Oluline on siinjuures aru saada, millised eelised on uuematel anduritel. Andurid jagunevad iseenesest kohalikeks
ja ühendatuteks. Kohalikud andurid on need, mis annavad
alarmi ainult kohapeal. Ehk siis näiteks, kui maja põleb
annab suitsuandur sellest ka alarmiga märku. Kuid see
alarm ei jõua omanikuni, kui ta kohapeal pole. Näiteks
võib kodust kaugel olev suvila maani maha põleda ilma,
et sellest keegi midagi teaks. Ükskõik palju suitsualarm
sellest ka kohapeal piiksub.
Seetõttu on soovitav andurid alati oma automaatse häiresüsteemiga ühendada ehk kasutada süsteemiga ühendatud andureid. Selline süsteem saadab signaali inimese telefoni kas vastava mobiilirakenduse või sms-i kaudu. Lisaks
anduritele saab samasse süsteemi lisada ka kaamerapildi,
koduvalve ja palju muudki. Lisakasuna annavad automaatse häiresüsteemi puhul kasutusel olevad andurid märku,
kui neil on mingi rike või nende patarei hakkab tühjenema.
Meedias on viimasel ajal tihti juttu olnud ka gaasi- ja
vingugaasianduritest. Kuna sageli võib see informatsioon
pisut segadusse ajada, siis siinkohal mõningad selgitused:
Vingugaasiandur – vingugaas (CO) kujutab endast nähtamatut, lõhnatut, äärmiselt mürgist gaasi. See tekib erinevate kütuste, näiteks puidu, ahjukütuse, bensiini, maagaasi
või propaani mittetäielikul põlemisel. Majandus- ja taristuministri määrusega akt nr 87, § 45. P11 on vingugaasiandur kohustuslik alates 01.01.2018 eluruumides, kuhu
on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Näiteks
vannitoad või köögid, kus kasutatakse gaasi-veesoojendit.
Määrus ei laiene eluruumidele, kus on kasutusel ainult
gaasipliit.
Gaasiandur – gaasiandureid on erinevaid: on olemas andurid, mis reageerivad vedelgaasile (näiteks balloonigaas),
ja andurid, mis reageerivad maagaasile (näiteks see, mis
on kasutusel gaasiboilerites).
Lõpetuseks rõhutaks veelkord, et automaatsed häiresüsteemid ei ole keerulised ja kallid. Neid saab paigaldada
osaliselt ning vastavalt vajadusele, hiljem saab juba töötavat süsteemi alati täiendada. Samuti saab automaatse häiresüsteemi vajadusel siduda koduautomaatikaga.

Alar Avloi

Igaüks saab aidata elu päästa
Liiklusolukord Eesti teedel
ei anna põhjust rõõmustamiseks. 2018. aasta
algusest on toimunud
558 liiklusõnnetust, kus
inimesed said kannatada.

Nendes õnnetustes sai surma 31
ja vigastada 697 inimest. Joobes juhtide süül toimus 190 liiklusõnnetust – nendes hukkus 5
ja vigastada sai 61 inimest. Suurem osa joobes roolikeerajate
süül toimunud liiklusõnnetusi
toimub just suvel puhkuste perioodil ja jaanipidustuste ajal.
Aasta algusest on politsei
poolt väljaselgitatud üle 2714
inimese, kes juhtisid sõidukit alkoholi või narkootilise aine mõju all.
Üleval on statistilised numbrid, kuid iga hukkunu või vigastada saanud inimene on kellegi lähedane, kellegi vend või
õde, tütar või poeg, isa või ema.
Nagu statistikast näha, siis
iga kümnes liiklusõnnetus, kus
inimesed said kannatada, juhtub alkoholi- või narkootilises
joobes juhi tõttu. 61 inimest sai
vigastada ja 5 inimest hukkus
sellel aastal seetõttu, et keegi
istus rooli siis, kui seda teha
poleks mingil juhul tohtinud.
Suurem osa joobes roolikeerajate süül toimunud liiklusõnnetusi toimub just suvel puhkuste perioodil ja jaanipidustuste
ajal.
Vaatamata sellele, et politsei kontrollib igal aastal juhte
üha rohkem, ei näita olukord
teedel olulisi paranemise märke. Kõik me võiksime sügavalt
enda sisse vaadata ja küsida,
kas mina olen teinud kõik selleks, et minu sõber, tuttav, sugulane, lähedane või naabrimees
ei satuks rooli joobeseisundis
ega täiendaks seda kurba statistikat. Kas oleme valmis võtma vastutuse, selle asemel, et
peita jaanalinnu kombel pea lii-

Politsei on ka sel aastal Jaanipäeva aegu väljas suuremate
jõududega. Foto Teet Malsroos/Scanpix

va alla ja loota, et kõik möödub õnne kombel tagajärgedeta ning purjus juhiga seltskond
jõuab elusalt sihtkohta?
Igaüks saab teha midagi liiklusolukorra paranemiseks. Siinkohal kutsun inimesi üles tegema kõik selleks, et nende lähedased, sõbrad, naabrid, töökaaslased ei istuks purjuspäi rooli. Vajadusel peitke kasvõi sõiduki võtmed või võtke akuklemm maha. Niipalju, kui fantaasiat jätkub – peaasi, et see
teile kalli inimese elu päästab.
Mida teha, kui purjus juhti
takistada ei õnnestunud ja ta
pääses liiklusesse? Sellisel juhul tuleks kõhklemata helistada politsei hädaabinumbril 112,
teatada sõiduki andmed ja võimalik liikumissuund. Niimoodi vähendate võimalust, et juht
sõidab surnuks enda, kaasreisija või mõne teise liikleja, näiteks sõidab otsa ülekäigurajal
olevale lapsele.
Kuidas käituda, kui näete
teel imelikult käituvat või kihutavat sõidukit? Helkurita valgustamata teel liikuvat jalakäi-

jat või jalgratturit? Vastus on
lihtne – teatage sellest hädaabinumbril 112. Teie kõne võib
päästa elu!
Paar aastat tagasi aitas üks
külanoorte seltskond purjus juhil sõiduki kraavist välja lükata. Juht pakkus noortele tänutäheks küüti, kuid õnneks noored keeldusid. Vaid kilomeetri
pärast sõitis sama juht teelt välja ja hukkus. 2010. aastal sõitis

suurel kiirusel teelt välja väikebuss, kus oli seitse väga noort
inimest. Õnnetuse tõttu lahkus
sellest ilmast kolm noort inimest, kes ei saanud kunagi täiskasvanuks.
Nii nagu varem on ka sel
aastal jaanipühade ajal politsei
väljas suuremate jõududega, et
ära hoida traagilisi õnnetusi ja
et pühad mööduksid rahulikult.
Enam kui kaks kolmandikku suvest on veel ees. Politseil
ei ole illusioone ses osas, et sel
suvel ei istu ükski inimene purjuspäi rooli või ei kihuta ühest
peopaigast teise ja varahommikul koju. Kuid teeme enda poolt
kõik, et selliseid juhte oleks meie
teedel võimalikult vähe ning et
nad ei tapaks end ega teisi.
Meie eesmärk on lihtne: tahame päästa elusid ja tervist.
See ei ole ainult politsei võimuses – tegelikult saavad õnnetusi ära hoida kõik, kes keelavad oma joobnud sõpra autorooli istumast või siis annavad
politseile teada, kui märkavad
joobekahtlusega juhti. See ei ole
pealekaebamine või vagatsemine, vaid elu(de) päästmine.

PPA
kommunikatsioonibüroo

Viimsis on suurenenud joobes juhtimine
Viimsi vallas on esimese viie kuu jooksul registreeritud kokku 28 liiklusõnnetuse juhtumit. Raskemaid õnnetusi oli kolm,
neis vigastatuid kokku viis. Hukkunuga liiklusõnnetusi ei
ole olnud.
Ühel juhul oli kokkupõrge jalakäijaga ja kahel kokkupõrge
teise sõidukiga. Joobes juhi süül toimus üks varalise kahjuga õnnetus. Kõik neli raskemat õnnetust juhtusid Haabneemes.
Kui võrrelda raskemaid õnnetusi aastatel 2015–2017 sama
perioodiga, siis selliste liiklusõnnetuste arv on vähenenud. Samas on märkimisväärselt suurenenud joobes juhtimine. Kokku
registreeritud 31 juhtumit (2017 – 21 ja 2016 – 23 juhtumit).
Kriminaalses joobes oli neist 9, mis on jäänud samale tasemele
eelmiste aastatega võrreldes.
Aadressid, kus on sel aastal korduvalt registreeritud liiklusõnnetuse juhtumeid, on Randvere tee 6 ja Ravi tee 1 (Haabneeme alevik) ning Ranna tee 15 (Miiduranna küla).
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Jaagup Kreem ja Ott Lepland laulavad
7. augustil Viimsi vabaõhumuuseumis
navärk. Meil pole aasta lõpuni
mitte ühtegi vaba nädalavahetust. Suurematest esinemistest
on tulemas Pühajärve jaaniõhtu kontsert, kus meil on tohutu
pürotehniline läbimõeldud timecode’idega progetud valgusmäng tulemas.
Suuri avalikke esinemisi on
veel ja me võtame kõiki asju
väga tõsiselt. Meie edu saladus
ongi see, et siiamaani võtame
kõiki oma esinemisi väga tõsiselt. Me ei lähe kunagi esinema nii, et ahh teeme ära. Alati
enne kontserti keskendutakse,
lepitakse kokku. Isegi ööklubi-

Tulihingeline viimsilane,
“terminaator“ Jaagup
Kreem tutvustamist ei
vaja.
Juuli viimasel päeval alustavad
Jaagup Kreem ja Ott Lepland
ühist kontsertringreisi. Eesti eri
paigus toimuvate seitsme kontserdi sisse mahub esinemine
Viimsi
vabaõhumuuseumis
7. augustil. Kuna järgmine Viimsi Teataja ilmub alles 17. augustil, uurisime juba nüüd Jaagup
Kreemilt, mida kahemehekontserdil esitatakse.
Kuidas tekkis idee teha tuur koos
Ott Leplandiga?

Ma olen mõelnud Otiga
koostööst juba mitmeid aastaid.
Olen kirjutanud paar lugu, mida tahtsin Otile pakkuda, aga
need olid üsna poolikud lood
ja nii arvas Ott, et kirjuta lood
päris valmis, et siis võiks neid
laulda küll. Ja nii käis ta mul
kord külas – istusime ja mõtlesime, et mida ja kuidas ja nii
mõtteks see ehk olekski jäänud,
aga siis tuli kontserdikorraldaja selle ideega välja ja nüüd
saabki tuur teoks.
Ansambel Terminaator töötab täna nagu õlitatud masinavärk. Alles meil oli Käsmus
kontsert, kus kuulamas oli 1500
inimest. Tegime teistmoodi akustilist asja, mis kõigile väga meeldis.
Kui sa kogu aeg teed tööd,
mis ei olegi nagu töö, vaid puhas lõbu tegelikult, siis ühel hetkel tahad uusi väljakutseid. Nii
näiteks aastaid tagasi hakkasime me tegema koos Tiit Kikase ja Taavi Langiga minu onu
Juhan Viidingu laulude kava ja
andsime välja kaks albumit. See
oli teistmoodi ja nüüd otsustasime, et miks ka mitte – mina
pole suurem asi kidramees, aga
Ott on väga hea pianist. Ma arvan, et meie ühisel kontserdil
saab olema palju juttu ja palju
nalja ja see tuleb selline storytelling-tüüpi asi. Ega enne ei
tea, mis asi see on, kui asi valmis saab.
Praegu me alles teeme seda
ja mõtleme, mida ja kuidas. Panime küll kondikava paika, aga
see muutub vastavalt uutele ideedele. Kavas on seinast seina
laule – ei tule ainult “Juulikuu
lumi” ja Oti “Kuula”. Me katsume kava loksutada paika nii,
et see oleks iseäranis äge. Ja enne, kui me oma kavaga avalikuse ette tuleme, plaanime teha minu juures kodus ühe aiakontserdi naabritele ja meie muusikutest sõpradele, kes on kõige
kriitilisem publik maailmas. Nii
me proovime, kuidas asi töötab. Teistsuguste formaatidega
on nagu teatrietendusegagi, et
kontrolletendus peab olema. Ise
mõtled, et jube kihvt, aga tegelikult on jama. Me püüame
kokku panna ägeda asja.

de puhul, kuigi need on suhteliselt kurnavad esinemised – teinekord läheme lavale alles pool
kaks öösel.
Meie “töö” on meie suur kirg
ja armastus, mis toob ka leiva
lauale. See, mida me teeme, on
meile väga tähtis!
Milline koht on sinu elus
Viimsil?

Minu jaoks ei ole Viimsi olnud kunagi üksnes magala. Et
ma käin Tallinnas tööl ja tulen
magan siin öö ära ja elangi Viimsis. Viimsis on nii palju rohkemat! Viimsi on minu suur armastus!

Viimsi inimesed võiksid palju aktiivsemad olla, sest meil on
siin tohutult kihvte toidukohti,
kus väljas käia. Meil on siin kino, meil käivad siin teatrid erinevaid tükke mängimas. Meil
on vabaõhumuuseumis kontserdid. Meile tuuakse kõik koju
kätte!
Paljud arvavad, et ahh, ma
jõudsin koju ja ei hakka enam
täna kuhugi minema. Vale, vale! Viimsis toimub ja Viimsist
teeb õige Viimsi just kogukond! Mida rohkem me käime
siin-seal, taluturul, väljas söömas, seda paremini Viimsi õitseb ja areneb. See on meie endi
kodukoht, meie enda kogukond!
Ma ei vahetaks seda küll ühegi
teise vastu.
Ainult paar avalikku sadamat võiks siin rohkem olla. Viimsi otsustajad võiksid mõelda, et
mida rohkem on mereäär avatud inimestele ja mida rohkem
on väikesi sadamakesi, seda parem. Rohkem kohti, kus saab
mere ääres olla. Näiteks lugesin hiljaaegu, et Merivälja muuli arendusele tõmmati pidurit.
Nii ei arene ju midagi! Tuleb
mõelda positiivselt ja lasta elul
areneda.
Küsis

Jaagup New Yorgis. Fotod erakogu

Miks te esinete väikestes
kohtades nagu Mooste, Vihula,
Laitse?

Ei tea, miks korraldaja nii
valis. Siin on palju muutujaid
nagu näiteks ilmaolud. Oleme
saanud omal nahal tunda, kui
jaanipäeval on ainult 6 kraadi
sooja ja vihma kallab. Siinsamas Viimsis tegime Terminaatori 30 aasta tuuri, kui tuli jubeda külmaga lavale minna –
tuul puhus ja vihma sadas. Eesti
ilm on ettearvamatu.
Samas, ega keegi ju ei tea,
kuidas uus kontserdiformaat töötab. Võib-olla tuleb sinna paar
tuhat inimest, võib-olla ainult
paarsada.

Viimsilased on oodatud Viimsi vabaõhumuuseumisse 7. augustil. Kas pakute neile ka üllatusi?

Kindlasti, kindlasti! Kui siin
oma kodus teha, siis mina olen
planeerinud seda niiviisi, et igas
kontserdis oleks midagi erinevat. See ei ole kindlasti üks ja
sama kontsert erinevates kohtades. Olen teinud seda tööd
kaua ja mida kontsert edasi,
seda rohkem saab selgeks, mis
jutt ja mis nali töötab paremini
ning mida tuleks ümber teha.

Mis plaanid on edasiseks –
kas rohkem Jaagupit või Terminaatorit?

Ikka Termikas on meil prioriteet number üks! Meil peaks
novembri alguses ilmuma üle
pika aja uus plaat. Üle nelja
aasta! Seda ma võin küll öelda,
et nende lugude põhjal, mis me
praegu oleme kirjutanud, tuleb

Rokkar Jaagup esinemas.

üks väga eriline album. Sellepärast, et meil on olnud aega
seda teha. See on hästi läbimõeldud. Uues albumis on sügavamat sõnumit. Meil on paar
lugu, mille tekstidega ma olen
ise väga rahul.
Mina ise kirjutan kõik sõnad, aga muusikaga on nii ja
naa. Uue albumi peal on meie
bassimehe Henno Kelbi paar
lugu. Tavaliselt ma kirjutan sõnad ja muusika enamus lugudele ikka ise, aga vahepeal tuleb kitarrist Taavi Langi oma
uute mõtetega ja taas sünnib midagi uut.
Kas Terminaatori koosseisus on viimasel ajal vahetusi olnud?

Koosseisuvahetusest on juba tükk aega – Elmar Liitmaa
lahkus ansamblist 9 aastat tagasi. Praegune staff mängib nagu kulda.
Termikas on igal juhul prioriteet number üks. Kui sellest
aega üle jääb, siis sünnib midagi sellist nagu me Ott Leplandiga nüüd teeme. Muidugi mul
oleks palju turvalisem tunne,
kui selles projektis osalenuks
ka Terminaator, aga vahel tuleb oma mugavustsoonist välja
tulla, et teha midagi erilist. Nii
sünnivadki ägedad asjad.
Mul on järgmisel aastal ka
üks suur projekt tulemas, see on
seotud Tiit Kikase ja HannaLiina Võsaga ja tema muusikalikooliga.

Mis plaanid on Terminaatoriga?

See on sissetöötanud masi-

Ülo Siivelt
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Birgitta Festival
toob romantilised
suveõhtud koju kätte
Tänavusel Birgitta Festivalil saab kaasa elada
kahele balletile, kahele
galale ja kirsina tordil
tuuakse publiku ette
maestro Puccini sünnilinnas Luccas valminud
suurteos “Boheem”.

Tallinna Filharmoonia direktor
Margit Tohver-Aints toob kavast esile balletid: “Tšehhi rahvusballett toob publikuni kaks
eripalgelist etendust. Neist üks
on armastatud “Luikede järve”
modernversioon “Black and
White”, kus erinevalt originaalist on naispeaosalise asemel
keskne kuju hoopis prints. Lugu hargneb kannatuse ja kire
ümber, kus must pole enam
must ja valgegi omistab uue tä-

henduse,” räägib Tohver-Aints,
kes on näinud mõlemat balletti. “Kindlasti ei tasu karta, et
klassikalist balleti ei näe. Seda
on nii etenduses “Black and
White” kui ka lühiballettide
õhtul “Made in USA”, mis viib
vaataja ajaloolisele rännakule
läbi USA balletti ajaloo. Sinna juurde veel Pirita kloostri
maagiline õhkkond ning võin
lubada, et ees ootavad imelised
õhtud,” kirjeldab direktor.
Samuti on rõõm tõdeda, et
dirigendina astub suurteoses lavale Tallinna Filharmoonia kunstiline juht Risto Joost. “Puccini “Boheemi” esitamise traditsioon Itaalias on loomulikult
väga pikk ja mul on äärmiselt
hea meel öelda, et esmakordselt jõuab Eesti publiku ette

Itaalia ooperiteater kogu oma
headuses ja veel otse Puccini
sünnilinnast Luccast. Ei ole kohta, kus tema loomingut paremini tuntakse! “Boheem” on
värskes võtmes traditsiooniline,
kus teevad kaasa väga erilised
lauljad, keda saab kohata ooperilavadel üle maailma,” kinnitas Joost.
Lisaks “Boheemile” astub
Risto Joost dirigendi rolli ka
18. augustil toimuval ooperigalal, kus erikülalisena astub
publiku ette metsosopran Kai
Rüütel. “Muusikalicooli” dirigeerib aga hoopis noor talent
Valter Soosalu.
Birgitta Festival toimub 9.–
18. augustini Pirita kloostri varemetes.

Marget Miil

Rahvamajade suvelavastus
“Mälutempel” läheb (Tori) põrgu
20. ja 21. juulil kerkib
Pärnu jõe kaldal Tori
põrgus maa peale ühislavastus “Mälutempel”.
Eesti Rahvamajade Ühingu korraldatud suvelavastuses lööb kaasa ligi
300 inimest, kes kõik on
kokku tulnud Eestimaa
erinevatest paikadest.
Tantsu, laulu ja muusika keskel hargneb lahti lugu, milles
suur roll on mängida Kalevipojast tuntud Tuuslaril. “Mälutemplis“ pistab Tuuslar rinda
Kalevipoja, Vargamäe Pearu, Tõnissoni, Krõõda, Kõrboja Anna ja paljude teiste ning ajaloo
endaga. Tuuslari rollis astub
üles Argo Aadli. Lavastajad on
Urmas Lennuk ja Tarmo Tagamets, kooride üldjuht Toomas Voll ja tantsujuht Jaanus
Randma. Rahvamuusikud osalevad Kalle Ermi juhtimisel ja
puhkpilliorkestrile puhub elu
sisse Ants Oidekivi.
“Eesti Rahvamajade Ühing
on midagi sellist, et kui meil
teda poleks, siis tuleks ta välja
mõelda. Aga nii püsivat kultuuriväärtuste tagalat ei suutnud välja mõelda isegi Kreutzwald. Selleks pidi ikkagi terve
rahvas üheskoos tahtma muutuda suuremaks ja paremaks,”
ütleb üks “Mälutempli“ lavas-

tajatest Urmas Lennuk.
170 koorilauljat, 8 rahvatantsurühma, puhkpilliorkester,
20 rahvamuusikut, 10 harrastusnäitlejat võtavad kätte ja rändavad koos läbi 130 aasta.
Etendus toimub vabas õhus
ja kestab 2,5 tundi. Kokku an-

takse kolm etendust: 20. juulil
kell 19 ning 21. juulil kell 13
ja 19. Piletid on müügil Piletimaailmas.

Kalle Erm
Suvelavastuse “Mälutempel”
rahvapilliorkestri mentor
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender
15. juuni – 24. august
JUMALATEENISTUSED
17. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
1. juuli kell 11
Surnuaiapüha
Prangli kirikus ja kalmistul
kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus ja surnuaiapüha
Naissaare Püha Maarja kabelis
ja kalmistul
kell 13
Surnuaiapüha jumalateenistus
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Randvere kiriku 166. aastapäeva jumalateenistus
Laulab Credo-Allika kammerkoor
EELK Randvere kirikus
8. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
15. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
12. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
19. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
19. august
Naissaare Püha Maarja kabeli
taaspühitsemine
Naissaare Püha Maarja kabelis
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis
Tiina Alveri fotonäitus
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees
Kuni 4. juuli
Piia Ruberi näitus “Naasmiste
vahel“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Eesti Vabadussõja uuendatud
väljapanek
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni september
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis

SPORT
Juuli
Viimsi valla meistrivõitlused
purjetamises – Leppneeme regatt
Leppneeme sadamas

KONTSERDID, ETENDUSED
5. juuli kell 20
Orelikontsert
Ines Maidre orelil
Kaastegev Ingmar Simson-Valtin
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. juuli
Greta regatt
Naissaare ümbruses

29. juuni kell 22
Ansambel Patune Pool
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris

5. august kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – FC Otepää
Viimsi staadionil

7. juuli kell 12
Kalurite- ja kogukonna päev
Viimsi vabaõhumuuseumis

11. august kell 13
Viimsi Jalgpalliklubi – Pärnu
JK Vaprus II
Viimsi staadionil

7. juuli kell 11
Kaluritepäev
Eistukiga sõudmine ja kalaroogadevõistlus, laste joonistusvõistlus
Õhtul kaluritepäeva disko
Prangli saarel, Kelnase
sadamas

7., 9., 11., 13. ja 15. juuli
kell 19.30
Nargenfestival 2018
Koomiline kantaat “Ustav süda,
sa loodad tühja”
Naissaarel, Omari küünis
10. ja 11. juuli kell 20
Etendus “Latern“
Viimsi vabaõhumuuseumis
17. juuli kell 20
Kontsert
Kristel Aer orelil, Ene Nael
klavessiinil
EELK Viimsi Pühja Jaakobi kirikus
18. juuli kell 20
Marko Matreve juubelituur
“50 ringi”
Viimsi vabaõhumuuseumis
19. juuli kell 20
C-Jam ja Mikk Kaasik
Kontsert “Prints ja kerjus“
Viimsi vabaõhumuuseumis
20. juuli kell 18
Suveteater “Eestirand. Lootuse
kursil“
kell 22
Esinevad Ivo Linna ja Anti
Kammiste
Prangli saarel, sadamakuuris
20. juuli kell 19
Piip ja Tuut juubeldavad
Rannarahva muuseumis
20. juuli kell 19.30
Nargenfestival 2018
Estonian voices
Naissaarel Hellerella aias
21. ja 28. juuli kell 14.30
Suveteater “Eestirand. Lootuse
kursil“
Prangli saarel, sadamakuuris
28. juuli kell 15
Esinevad koorifestivali Europa
Cantat 2018 koorid: Medicine
Hat College Girls´ Choir (Kanada)
ja Shirat HaEmek (Iisrael)
Viimsi vabaõhumuuseumis
29. juuli kell 16
Suveteater “Eestirand. Lootuse
kursil“
Prangli saarel, sadamakuuris
3., 4., 5., 9., 10. ja
11. august kell 19.30
Nargenfestival 2018
Andrus Kivirähk “Isamaa
pääsukesed“
Naissaarel, Omari küünis
7. august kell 20
Ott Lepland ja Jaagup Kreem
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis
16. august kell 20
Orelikontsert
Oreliduo Krüger-Schneller
(Stuttgart)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. august kell 11
Prangli spordipäev
Prangli saarel
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
15. juuni kell 21
VJ Andrus Kuzmin
16. juuni kell 21
VJ Sass Nixon
20. juuni kell 20
Ranele Raudsoo Trio
22. juuni kell 21
VJ Aivar Havi
23. juuni kell 21
VJ Kaupo Mitt
27. juuni kell 20
Ivetta Trio
29. juuni kell 21
VJ Lenny LaVida
30. juuni kell 21
DJ Märt Rannamäe
4. juuli kell 21
Indrek Rebane
6. juuli kell 19
Franky & Mary
6. juuli kell 21
VJ Lenny LaVida
7. juuli kell 21
VJ Sass Nixon
11. juuli kell 21
Debüüt
13. juuli kell 21
VJ Sass Nixon
14. juuli kell 21
DJ Märt Rannamäe
18. juuli kell 21
Merike Susi & Kui kunagi veel
näeme, siis teisiti on kõik
20. juuli kell 21
VJ Andrus Kuzmin
21. juuli kell 21
VJ Andrus Kuzmin
25. juuli kell 21
Inerts
27. juuli kell 21
VJ Allan Peramets
28. juuli kell 21
VJ Lenny LaVida
1. august kell 21
Ivetta Trio
3. august kell 21
VJ Andrus Kuzmin
4. august kell 21
VJ Sass Nixon
8. august kell 21
Sharif
10. august kell 21
VJ Lenny LaVida
11. august kell 21
VJ Andrus Kuzmin
15. august kell 21
Ranele Raudsoo Trio
17. august kell 21
DJ Märt Rannamäe
18. august kell 21
VJ Allan Peramets
22. august kell 21
Payback
24. august kell 21
VJ Kaupo Mitt
Broneerimine tel 5628 2261
Black Rose pubis

22. juuni kell 22
Ansambel Zorbas
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris

7. juuli kell 21
Kaluritepäeva tantsupidu koos
Anne Veskiga
Prangli rahvamajas
28. juuli kell 12
Viimsi kohvikutepäev 2018
Prangli saarel
kell 22
Tantsupidu – Elumees
Prangli rahvamajas
11. august kell 22
Ansambel Terminaator
Prangli rahvamajas
LASTELE JA NOORTELE
Juuni
Veekeskkonnaprogramm
“Eestlased on mererahvas“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Juuni
Vabaõhuprogramm “Randlase
kiirkursus“
I–II kooliastme gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
15. juuni kell 11–19
Viimsi skatepargi koolituspäev
Registreerimine: http://bit.ly/
viimsiskatepark
Lisainfo Viimsi skatepargi
Facebooki lehel
Tasuta!
Viimsi skatepargis
18.–22. juuni kell 10–16
Isemoodi loovustoa teadus ja
loovuslaager
6–11-aastastele lastele
Osalustasu 110 –
www.isemoodi.ee
Viimsi huvikeskuses
18.–22. juuni kell 10–17
Dancelife tantsustuudio
poiste suvelaager “Poiste
suve chill”
7–11-aastastele poistele
Osalustasu 159 €
www.tantsutrenn.ee
Viimsi huvikeskuses
18.–22. juuni kell 10–17
Dancelife tantsustuudio
tüdrukute suvelaager “Tüdrukute suve chill”
6–11-aastastele tüdrukutele
Osalustasu 159 €

www.tantsutrenn.ee
Viimsi huvikeskuses
21. juuni kell 12
Lõpuaktused: 9 A, B, C, S, D
kell 16
Lõpuaktused: 9 E, F, G
Viimsi Koolis
21. juuni kell 14
Lõpuaktus
Püünsi Koolis
22. juuni kell 14
Viimsi Kooli lõpuaktus
Viimsi Koolis
25.–29. juuni kell 10–16
Hea tuju lastelaagri suvi 2018
7–13-aastastele tüdrukutele
Osalustasu 100 €
www.heatujustuudio.ee
Viimsi huvikeskuses
2.–6. juuli kell 10–16
Suvelaager “Parim puhkus!“
7–12-aastastele lastele
Hind 99 €
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis ja
Eesti sõjamuuseumis
9.–11. juuli kell 10–17
Dancelife tantsulise iluvõimlemise linnalaager
4–7-aastastele tantsuhuvilistele lastele
Osalustasu 80 €
www.tantsutrenn.ee
Viimsi huvikeskuses
30. juuli – 3. august kell 10
Bumble inglise keele suvekool
Viimsi huvikeskuses
30. juuli – 3. august kell 10–16
Isemoodi Loovustoa elulahe
looduslaager
Viimsi huvikeskuses
2., 6., 7., 9., 13., 14., 16. ja
22. august kell 14–17
Suvekursus “Teeme ise multifilmi”
Viimsi huvikeskuses
6.–10. august kell 10–16
Suvelaager “Parim puhkus!”
7–12-aastastele lastele
Hind 99 €
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis ja
Eesti sõjamuuseumis
12. august kell 12–18
Viimsi Noortepäev – Noorte
näoga Viimsi
Viimsi staadionil ja Viimsi
Keskuses
13.–17. august kell 10–16
Hea tuju lastelaagri suvi 2018
Viimsi huvikeskuses
Kuni 17. august
VII suvelugemine 1.–9. klasside
õpilastele
Viimsi raamatukogudes
21.–24. august kell 11–14
Isemoodi isetegijate disainilaager
Viimsi huvikeskuses
24. august kell 11
Viimsi SKATE 2018
Võistlused toimuvad kolmes
kategoorias: algajad tõuksitajad, edasijõudnud tõuksitajad

ja BMX-ratturid
Lisainfo: Viimsi skatepargi
Facebooki lehel
Viimsi skatepargis
EAKATELE
1.–3. juuli
Väljsasõit Gotlandile
kell 20 laev väljub D-terminalist
kell 18.45 kogunemine
D-terminali III korrusel
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 518 8125, 5690 7520
12.–16. juuli
Väljasõit Valgevenesse
kell 5.30 buss väljub Haabneeme
busside lõpppeatusest
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 518 8125, 5690 7520
18.–19. juuli
Hiiumaa huvireis koos
Margus Tabori etendusega
“Mamma lood ehk hiiu
eluvilosoohvia“
kell 7.30 väljasõit Viimsi
Keskuse parklast
Lisainfo: Lehte Jõemaa,
tel 511 4557
29. juuli
Väljasõit vabaõhuetendusele
“Armastus Laitses“
kell 15 Buss väljub Mähe aedlinna peatusest
kell 15.10 Buss väljub Haabneeme lõpp-peatusest
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 518 8125, 5690 7520
Laitse Graniitvilla skulptuuripargis
JAANITULED
22. juuni kell 18
Jaanipidu ja Kelvingi küla
25. juubelisünnipäev
Kelvingi külaplatsil
22. juuni kell 19
Jaaniõhtu Lubja ja Pärnamäe
küla ühisüritus
Lubja külaplatsil
23. juuni kell 18
Viimsi jaanituli
Marko Matvere & VLÜ, Karl-Erik
Taukar Band
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis
23. juunil k 20
Rohuneeme jaanituli
DJ Lenny Lavida, mängud
lastele ja suurtele
Rohuneeme rannas Jaanikiige
platsil Suur-Ringtee ääres.
23. juuni kell 22
Prangli jaanituli
Ansambel Vismari poisid
Pranglil Ülesaare kiige-platsil
24. juuni kell 18
Tammneeme jaanituli
Tantsuks mängib Wismari poisid,
DJ Fred R
Tammneeme ajaloolisel
sadamaalal
VARIA
28. juuli kell 12– 22
Viimsi kohvikutepäev 2018
Viimsis
11. august
Metsakasti külapäev
Metsakasti külaplatsil
20. august kell 12
Isamaaline piknik
Viimsi mõisa pargis
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Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2018

Harjumaa laulu- ja tantsu
Viimsi staadionil peeti
2. juunil Harjumaa lauluja tantsupidu “Koduteel“.
Kontsertlavastusega tähistas Harju maakond Eesti
100. sünnipäeva. Kuna
juba ainuüksi esinejaid oli
ligi 7000, kogunes Viimsi
vahele pidutsema kokku
12 000 inimest.

Seda võib pidada üle aegade
kõige rahvarohkemaks sündmuseks, mis Viimsis on aset leid-

nud. Harjumaa laulu- ja tantsupidusid on peetud Kosel ja Keila
linnas, Viimsil oli au võõrustada nii esinduslikku kultuurisündmust esmakordselt. Väga
dünaamiliselt arenevas Viimsi
vallas ja ka otseselt Haabneemes asunud peoalal on täna käimas suured ehitustööd – kohe
on valmimas uuendatud Karulaugu tee, sügiseks valmib Karulaugu Spordikeskus. Kuigi see
tegi kogu peo korralduse keerulisemaks, sai sellest väga ilus

suursündmus ning osalejad ja
publik nautisid imeilusat päikselist peopäeva täiel rinnal.
Harjumaa laulu- ja tantsupidu on ajalooliselt oma formaadilt olnud terviklik kontsertetendus, kus ühel püünel
astuvad üles nii koorid, orkestrid kui ka tantsijad. Sel peol
aga tehti veel midagi erilist –
programmi olid kaasatud ka näitetrupid, kes sidusid kogu peo
kava terviklikuks looks.
Üles astusid 116 koori 3279

lauljaga, 21 orkestrit 405 pillimängijaga, 176 tantsurühma
2679 tantsijaga, millele lisandusid meesansambel, solistid,
saateansambel, näitlejad ja kollektiivide juhendajad ning dirigendid – kokku 6627 esinejat.
See oli läbi aegade suurima esinejate arvuga laulu- ja tantsupidu Harjumaal. Eelmisel, 2013.
aastal toimunud Harjumaa laulu- ja tantsupeol “Ajamustrid”
Keilas oli 6215 osavõtjat.
Kell 16 algas meeleolukas

rongkäik läbi Viimsi mõisa pargi ning mööda Randvere teed
staadionini. Peo avakõne pidas
Viimsi vallavanem Siim Kallas, kes rõhutas, et kui laulupeod said alguse 150 aastat tagasi, siis vaevalt oskas keegi ette näha, millise tähtsuse omandavad laulu- ja tantsupeod eesti kultuuri ja rahvuslikkuse kandjana.
“Kui esimese iseseisvuse
ajal 1930-ndatel räägiti, et rahvas on laulupidudest väsinud,

ja Nõukogude ajal üritati laulupidusid raamistada võõra ideoloogiaga, siis isegi kui vaid mõni üksik ärkamisaja laul, rääkimata “Mu isamaast”, kandis
võimsat sõnumit – meie eestlased oleme alles! Ja me ei
unustanud, et olime iseseisvad.
Seega oli ülimalt loogiline, et
Eesti taasiseseisvumine sai rahvusvaheliselt tuntud nime “laulev revolutsioon”,” ütles vallavanem oma peokõnes.
“Peagi siin Viimsis algav pi-
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pidu on saanud ajalooks
du viib meid läbi aja ja ruumi
rännakule Harjumaal. Jääajast
tänapäeva. Sellele loole kujundame me osalejate ja pealtvaatajatena tulevikku. Kanname
edasi eesti rahvuskultuuri traditsioone ja loome omi mälestusi, mida aastate pärast hea meenutada,” sõnas Kallas ja soovis
kõigile head peotuju.
Kontsertetenduse pealkirjaks oli “Koduteel”, mis tähistab meie ühist kodu Harjumaad. “Siin on kodused teed ja

puud, jõed, kivid ja allikad, majad ja metsad. Meri. Kodus on
radu ja kohti, mis on alati valla
ja igapäevaselt tuttavad, kuid
peidavad endas saladusi. Neis
paikades on varjul lood, kus
kohtuvad inimesed erinevatest
aegadest. Need on naljakad ja
ootamatud, kurvad ja kaunid,
valusad ja võimsad lood inimestest ja ajast. Ka meie oleme juba osa nendest lugudest,”
kirjeldas kontsertetenduse sisu
ja mõtet peo pealavastaja Jaa-

nika Juhanson.
Peo ajal ja kõrval lahutas
publiku meelt Viimsi Fest –
1.–2. juunil staadioni kõrval
asuval haljasalal korraldatud laat,
kus olid koos meeleolukas lasteala, kaubandus ja oma lava
koos meelelahutuprogrammiga.
Harjumaa laulu- ja tantsupeo peakorraldaja oli Harjumaa
Omavalitsuste Liit (HOL), peo
eelarvesse panustasid kõik liitu
kuuluvad omavalitsused. Suurimad tänud HOL-ile eesotsas

juhatuse esimehe Joel Jessega
usalduse ja otsuse eest korraldada seekordne Harjumaa pidu!
Suurimad tänud kultuurinõunik Ruth Jürisalule, kes on
pidanud olema kogu suure peo
vedur ja peo tegelik peavastutaja, alates kõige väiksematest
ja proosalisematest detailidest
kuni kõige mastaapsemate otsusteni välja! Ruthil ei olnud
meiega kui kohapealsete partneritega Viimsi vallast lihtne.
Meil puudus eelnev kogemus,

mida sellise mastaabiga sündmuse korraldamine endas sisaldab. See oli meile hindamatu
ja väärtuslik kogemus ning andis julgust ka edaspidi Viimsis
suurüritusi korraldada.
Suurimad tänud kõigile –
loomingulisele ja tehnilisele
meeskonnale, juhendajatele, õpetajatele, lauljatele, tantsijatele,
pillimängijatele, näitlejatele, vabatahtlikele, toetajatele, turvalisuse tagajatele ja kõigile inimestele, kes peo õnnestumise-

le kaasa aitasid!
Laulu- ja tantsupeolised toetasid Haiba Lastekodu. Harjumaa 2018. aasta laulu- ja tantsupeol osalenud annetasid lastekodule kokku 430 eurot. Annetuskastidesse panustajad tegid Haiba Lastekodu kasvandikele rõõmu, heaolu ja kodutunnet lisava väärt kingituse.
Aitäh heldele andjale!

Ott Kask

Kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist
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Põhjakonna trepijooks
Kiire tee viimsilaste südamesse leidnud Põhjakonna trepp on meie valla uhke rajatis. Mida aeg
edasi, seda tuntumaks saab trepp ka seal aset
leidvate võistluste tõttu.

Trepijooks on parim! Foto Piret Almiste

Möödunud aasta detsembris tulid OÜ Viimsi Spordi liikmed idee peale korraldada Põhjakonna trepijooks, mille
käigus joosti aja peale trepist üles. Osalejate hilisem tagasiside olid niivõrd positiivne, et pea pool aastat hiljem, 27.
mail olid huvilised taas kokku kutsutud, et maha pidada
taaskordne Saaretrepijooks.
Kokku oli võistlusel osalejaid 65. Ka sel aastal ei seatud vanusepiiranguid ning see tõi osalema Põhjakonna trepijooksu ajaloo noorima osaleja, kõigest 26-kuuse Crystal
Lillesaare, kes tegi nii mõnelegi silmad ette oma vastupanuvõimega ja läbis trepi ajaga 4 minutit 38 sekundit.
Trepijooksu tippmarki hoiab Aivar Põlda ajaga 40.38
sekundit. Kiireim naine oli Eliisabet Kool 49.63 sekundiga. Kokku jagati välja auhinnad neljateistkümnes vanuseklassis. Meeleolud olid suurepärased ning seda ei rikkunud ka väike viivitus ajavõtu tulemustega.
Üks on kindel – võistlus poleks saanud toimuda ilma
heade toatajateta. Täname: Viimsi vald, MyFitness, Viimsi
kino, Atlantis H2O Aquapark, Vimka – Viimsi mäepark,
Straf OÜ ja Saaremaa Delifood OÜ.
Viimsi Sport tegi seda taas! Tänud kõigile suurtele ja
väikestele, kiiretele ja veel kiirematele osalejatele, korraldajatele ja kaasaelajatele!

Anne-Mari Visnapuu

Suvi Viimsi skatepargis
Viimsi noortekeskus
korraldab sel suvel Viimsi
rulapargis kaks suurt
sündmust: Viimsi skatepargi treeningu 15. juunil
ja Viimsi SKATE 2018 ehk
võistluspäeva 24. augustil.

15. juuni hommikul juba kell
10.30 läheb rulapargis lahti suuremat sorti möll ehk toimub
Viimsi Skatepark koolituspäev.
Noori koolitavad ja juhendavad
Viimsi noorte jaoks juba tuntud ektreemsportlased MTÜ-st
Keerdtrepp: Dennis Karpov, Mikael Parman ja Karel Kaldasaun. Koolituspäeval saavad esmased teadmised algajad tõuksitajad, uusi trikke õpivad kogenumad sõitjad ja ka BMXratta huvilised.

Koolituspäeva ajakava

10.30 – osalejate registreerimine ehk check in (eelregistreerunud noortele);

11.00 – juhendatud tõuksitajate pargisõit algajatele;
13.00 – juhendatud tõuksitajate pargisõit edasijõudnutele;
15.00 – tõuksitajate avatud
töötuba: harjutamine, nõustamine, koolitamine;
17.30 – juhendatud BMX
pargisõit;
19.00 – ürituse orienteeruv
lõpp.
Täpsem ajakava on üleval
ürituse Facebooki sündmuse kirjelduses.
Palume huvilistel eelnevalt
registreeruda, sest ainult eelnevalt registreerunud noored mahuvad kahte esimesse tõukside
koolitusgruppi ning BMX-rataste koolitusgruppi. Noored,
kes eelnevalt registreerunud pole, saavad võimaluse õppida
vaid avatud töötoas, selle aeg
on aga oluliselt lühem ning koolituste saamise võimalus väiksem. Registreeruda saab veebiaadressil http://bit.ly/viimsi-

skatepark.
Loomulikult on sündmusel
ka DJ. Lisaks on avatud ExtraWize GlowBox, rataste putitamise töökoda ja rinnamärkide valmistamise töötuba. Kõhutäidet saab hankida Roheline
Rakett foodtruckist.
ExtraWize korraldab noortele päeva jooksul ka erinevaid
võistlusi, mille auhinnaks on tõukeratas.
Kogu sündmus on osalejatele TASUTA!
Teine suur sündmus Viimsi
skatepargis toimub 24. augustil.
Kell 11 algab Viimsi SKATE
2018 ehk Viimsi Skatepark võistluspäev. Võistlused toimuvad kolmes kategoorias: algajad tõuksitajad, edasijõudnud tõuksitajad ja BMX-ratturid. Kohtunikeks on MTÜ Keerdtrepp koolitajad-kohtunikud.
Eelregistreerimist sündmusele ei toimu. Viimsi Skateparki FB lehel võib end eventi osa-

lejaks märkida, siis teavad korraldajad end ette valmistada.

Võistluspäeva ajakava

11.00 – registreerumine;
12.00 – tõukerattavõistlus
kuni 12-aastastele noortele;
14.30 – kuni 12-aastate noorte tõuksitajate autasustamine;
15.00 – 13+ noorte tõukerattavõistlus;
17.30 – 13+ noorte tõuksitajate autasustamine;
18.00 – BMX võistlus;
19.30 – BMX autasustamine.
Auhindadega panevad õla
alla Sportland, KellyBar, Extra
Wize, FK Keskus, Apollo, Breden Kids ja Keerdtrepp.
Mõlemat sündmust korraldab Viimsi noortekeskus. Sündmused on osa noorteprojektist
Viimsi Noorte Suvekool “Suve
(+)öö(+)ba vol.2”, mida toetab
Eesti Noorsootöö Keskus.

Viimsi noortekeskus

Rannatennis Haabneeme rannas
Haabneeme rannas on sel suvel esmakordselt võimalik rannatennist mängida. Neljapäeviti algusega 18.30 hakkavad
kolmel liivaväljakul toimuma turniirid, kuhu on osalema oodatud kõik huvilised.
Igamehe turniiri formaadi kohaselt leiavad korraldajad mängijate eelnevale kogemusele tuginedes neile kohapeal sobilikud
paarilised.
Rannatennise puhul on tegemist sportmänguga, mida harrastatakse rannavollega samades mõõtmetes väljakul. Siiski, erinevalt rannavollest on võrk madalamal ning ka veidi väiksema silmaga. Mängitakse spetsiaalsete ilma keelustuseta reketitega ning
oranži (stage 2) tennisepalliga.
Reeglid on sarnased tennisele: mängitakse otsustava punktiga

geime, kuid lubatud on kõigest üks servikatse. Reeglina mängitakse paarismängu. Mängu formaat võib olla ajamäng või setid
kolmest parem, otsustavas setis kiire lõppmänguga 7-ni.
Sõltumata eelnevast reketialade kogemusest on rannatennis
jõukohane pea kõigile. Aeg on näidanud, et eeliseks on näiteks
tennises, võrkpallis või käsipallis omandatud oskused. Proovima
aga võivad tulla kõik soovijad!
Rannatenniseturniiride avalöök toimus juba 2. juunil. Rohkem informatsiooni rannatennise kohta võib leida Facebooki lehelt nimega Eesti Rannatennis OÜ või kirjutades e-posti aadressil
registreerimine@eestirannatennis.ee.
Kohtumiseni rannas!

Eesti Rannatennis OÜ

Viimsi noored on Eesti meistrid
sportakrobaatikas
2. ja 3. juunil osalesid
Viimsi lapsed Helena
Anette Hanni ja MariiHeleen Tamm esimestel
Eesti meistrivõistlustel
akrobaatikas ning saavutasid oma vanuseklassis
Eesti meistri tiitli.
Eesti meistrivõistlused toimusid 2. juunil Akrobaatika Kooli kodus – OMAsaalis – ning
võistlustel osales neli akrobaatikaklubi Eestist. Võistluste finaalesinemine “Acro Challenge” toimus 3. juunil vanalinna
päevade raames Harju tänava
nõlval. Akrobaatika Kool võttis eesmärgiks traditsioonilistest võistluse piiridest üle astuda ja võistluse hallist treeningsaalist kõigile avatud uude keskkonda viia. Finaalesinemisel sai
näha Eesti parimate akrobaatide kõrgeid lende ja närvikõdi
pakkuvaid püramiide.
Akrobaatika Kooli klubis
treenivad Helena Anette Hanni
ja Marii-Heleen Tamm saavutasid meistrivõistlustel laste A
vanuseklassis esikoha ning Eesti meistri tiitli. Tüdrukud on
kaks hooaega koos treeninud
Viimsi Kooli spordihoones treenerite Marion Rannu ja Liis

Korvpalliklubi lõpetas hooaja perepäevaga

Poodiumi esikohal vasakul Helena Anette Hanni, paremal MariiHeleen Tamm. Foto Anastasia Olina

Maria Kaabeli käe all.
Akrobaatika Kool on oma
Viimsi sportlaste üle väga uhke ja soovib õnne suurepärase
tulemuse puhul! Meistrivõistlused korraldas MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus.
Toetajateks ja koostööpartne-

riteks olid Tallinna Vanalinna
Päevad, Tallinna Kesklinna Valitsus, Akrobaatika Kool, Eesti
Võimlemisliit, OÜ Jimmy, OÜ
Trumm, Trikivabrik ja Lilleäri
Kastekann.

Eila Poom

26. mail tõmbas Korvpalliklubi Viimsi traditsioonilise perepäevaga joone alla klubi 16. hooajale.
Vastvalminud Viimsi Kooli välisväljakud said toreda avaakordi, millesse mahtus paljude täpsust,
osavust ja koostööd nõudnud sportlike tegevuste kõrval ka tervisejooks ning crossfiti treening.
Perepäevale kohaselt johtuti mõttest, et tähtis pole võit, vaid osavõtt ehk ei autasustatud mitte parimaid tulemusi, vaid tegevuste eesmärgiks oli tegevused perega ühiselt läbida, osaledes nii
loosimängus, kus auhinnalaua katsid Nike, Spalding, Sony ja Burger Kitchen. Päikeselise päeva lõpetuseks pakkus kehakinnitust Kalle Korvpallikohvik ning värskendust tõid Evian ja Balbiino.
Lisaks ühisele liikumisele ja sportimisele vabas õhus autasustati perepäeval lapsevanemaid, kes
vabatahtlikena panustanud klubi tegevustesse, ning hooaja lõikes parimaid treenijaid – trennihunte. Loomulikult tänati klubi suurimat vara – treenereid. Meelelahutust pakkusid KK Viimsi tantsutüdrukud – Black & White Dance.
„Sümboolselt, nagu elus ikka, käivad lõpp ja algus käsikäes. Nii oleme täna lõpetamas hooaega
just siin, uuel ja uhkel palliväljakul. Kindlasti kutsub selline keskkond kõiki pallureid mängima ja
koos vähem kui kolme kuu pärast valmiva Karulaugu Spordikeskusega moodustab see ühtse terviku, andes kogukonnale nii lisaks tipptasemel rajatistele ka ekstra motivatsiooni ja energiat liikuda,”
ütles tervituskõnes klubi tegevjuht Tanel Einaste.
KK Viimsi kõrval said päevast osa ka klubipüramiidi kuuluvad Kesklinna KK ja GAG Korvpalliklubi
lapsed ja noored ning nende vanemad.
Päeva aitasid korraldada klubi treenerid, Martti Vaidla, Liis Vahter, Anneli Lelle, Nike, Sportland
ja Fifaa.

KK Viimsi
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Folkbootide rahvusvaheline seltskond
võistleb suvel Naissaarel
27.–29. juulil toimub
Naissaarel traditsiooniline Greta purjeregatt
folkboodi jahiklassile.
Tänu Soomest pärit
külalisvõistlejatele on
Greta regatt üks vähestest Läänemere rahvusvahelistest väikeste
avamerejahtide võidusõitudest.

Regati peakorraldaja ja Eesti
Folkbootide Flotilli eestvedaja
Mikk Köösel rääkis, et folkbootide omavaheline mõõduvõtt lühirajal sai alguse juba 2009.
aastal. Mikk oli oma Greta-nimelise folkboodiga aastaid Soomes võistlemas käinud, seal tähelepanu pälvinud ning soomlased panid ette, et vahelduseks
võiksid ka nemad Eestis võistlustel käia. Seepeale õnnestus
Mikul lisada toonaste veerandtonniste jahtide võidusõitu ka
folkbootide stardigrupp. Juba
esimesel korral oli Soomest kohal viis purjekat, lisaks Eesti
folkboodid.
Järjepidevaks ja ametlikult
Greta nime kandvaks muutus regatt 2012. aastal. Samast aastast pärinevaks originaalseks traditsiooniks on poodiumikohad
väljavõidelnud purjetajate autasustamine vanast folkboodi
puitmastist lõigatud medalitega. Samuti on tavaks saanud regatijärgne ühine supisöömine.
Esimesed puitmedalid pärinesid regatile nime andnud folkboot Greta murdunud masti alaosast, hiljem on unikaalsete medalite valmistamiseks kasutatud
murdunud või parandamisest
üle jäänud Tiina, Flisa ja Svea
maste.
Tänavu selgitatakse välja ka
Soome lahe parim folkboot kahe suure osavõistluse tulemu-

linna Sportlaevade Katsetehase Pirita kollektiivile, kus aastatel 1968–1977 ehitati üle 170
folkboodi, millest enamik on
nüüdseks hävinud. Tänu Mikk
Kööseli aktiivsele tegevusele ja
viimastel aastatel Eestisse toodud jahtidele on Eesti Folkbootide Flotillis ligi 30 aktiivset purjekat.
Üle maailma on hetkel teadaolevalt kasutuses ligi 2000
folkarit, peale Euroopa jagub
neid nii Austraaliasse, Kanadasse kui ka USA-sse, kus San
Francisco lahel tegutseb aktiivseim folkbootide laevastik
väljaspool Euroopat.

Folkboot Tiina

Erkkollane folkboot Tiina on
Viimsi valla kodufolkboot, kodusadamaks Kelvingi. Tiina ei
viibi seal küll pidevalt, sest te-

Folkboodid Tallinna lahel. Erkkollane on folkboot Tiina. Foto Leida Lepik

Greta regati ajakava
n 27. juuli: kogunemine
Naissaarel, registreerimine
ja jahtide tehniline kontroll
n 28.

juuli: lühiraja regatt
– kuni 5 võistlussõitu. Õhtul
regati õhtusöök ja saun

n 29.

juuli: ühine tutvumine saarega, ekskursioon ja
kojusõit

sena. Esimeseks võistluseks ongi juulikuine Greta regatt, teiseks etapiks aga puujahtidele
augustis Helsingis toimuv Viaporin Tuoppi regatt ja plastikjahtidele Soome meistrivõistlused. Nende sõitude tulemusel
selguvadki Soome lahe parimad
puu- ja plastfolkboodid.
2018. aasta Greta regatt toimub esimest korda Naissaarel.
See külalislahke saar ja turvaline sadam on Eesti purjetamis-

võistlustel harvem kasutust leidnud. Ka põhja poolt saabuvate
külaliste jaoks on Naissaar uudne ja pisut kodule lähem võistlussadam.

Mis on folkboot?

Folkboot on klassikaline ja turvaline avamerepurjekas, mille
konstrueeris 1941. aasta sügisel
Rootsi laevainsener Tord Sundén. Oma soodsa hinna, ülima
merekindluse ja ilusa kuju tõttu sai folkboot väga kiirelt populaarseks. Esimese kümne aasta
jooksul ehitati Rootsis 400 jahti. Suhteliselt soodsaks tegi folkboodi kohalikust puidust tootmine. Enim armastatakse seda
just Läänemerel – nii Rootsis
kui ka Taanis on ehitatud kokku üle 2000 jahi, Saksamaal ligi 1000, Inglismaal 125 ja sadakond ka Ameerikas.
Eesti kunagine arvukas folkbootide hulk võlgneb tänu Tal-

Tänavused Tallinna merepäevad rõõmustavad külalisi nelja kodusadamaga. 13.–15. juulini oodatakse külastajaid Noblessneri sadamasse, Haven Kakumäe jahisadamasse, Vanasadamasse ja Lennusadamasse.
Festivalilt on võimalik leida mitmekülgseid
tegevusi, mis pakuvad huvi nii pere pisematele, juba teismeikka jõudnud noortele kui ka täiskasvanutele. Kolme päeva jooksul on võimalik
kohtuda Lottega ja õppida veeohutuse kohta nii
suurtematel kui ka väiksematel, külastada ajaloolisi laevu ja teha nendega lahesõite, tutvuda Disainitänaval Eesti disainiga ning seda ka
soetada, elada kaasa vaatemängulisele Tallinn
Race purjevõistlusele ning nautida erinevaid
kontserte ja artiste, kelle seas on Liis Lemsalu,
Hanna-Liina Võsa ja paljud teised. Sadamate vahel on võimalik liikuda meretaksoga.
Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härmi
sõnul on Tallinna merepäevadel kohal nii välismaised kui ka kohalikud alused, mis tõestab

Laupäeval, 9. juunil
toimus juba 8. korda
traditsiooniline Viimsi
Rattaretk 2018.

Viimsi vallavalitsus

Kogu ratturite rivi pildile ei mahunud. Fotod Kristjan Rosin

Nii see rattamatk algas...

Vallo Kalvik

Tallinna merepäevad kutsuvad osalema

Viimsi Rattaretk 2018 läks igati korda
Sel aastal oli retke alguse ja ka
lõpetamise kohaks Lubja külaplats. Distantsi pikkuseks oli umbes 28 km ja ka seekord sõideti
vaid Viimsi poolsaarel.
Retke marsruut viis Randvere ehk Tädu terviserajale, Kelvingi külla, Rohuneeme terviserajale, Rannarahva muuseumisse, Karulaugu ehk Haabneeme terviserajale.
Giidina lõi sellel aastal kaasa Tõnu Viigi, Rohuneeme külast pärit eesti astronoom, kes
on töötanud Tartu Observatooriumi direktorina ja olnud Eesti Loodusuurijate Seltsi president. Marsruudi aitasid koostada CFC Spordiklubi ja Viimsi Sport.

ma viimsilasest kapten Meelis
Lindemann on aktiivne võistluspurjetaja ja võtab osa Eesti
folkbootide tihedast võistluskalendrist. Kuna enamik regatte
toimuvad Tallinna lahel, on töö
kõrvalt Kelvingist starti sõitmine väga ajakulukas, seepärast
seisab aktiivsel võistlusperioodil Tiina Pirital, Kalevi jahtklubi sadamas.
1972. aastal valminud Tiina
on Meelis Lindemanni käe all
võtnud osa arvukatest Eesti ja
Soome regattidest, Eesti meistrivõistlustel Muhu Väina regati
etappidel on ta saavutanud kohti ka esikolmikus. Igal aastal käib
ta ka Soomes võistlemas pikkade traditsioonidega puujahtide
regatil Viaporin Tuoppi.

... ja nii see lõppes.

taas, et Eesti on mereriik ja Tallinn merelinn.
“Mul on väga hea meel, et Tallinna merepäevad saavad igal aastal pakkuda rohkelt purjelaevu ning seeläbi tuua inimesi ka merele ja
merel toimuvale lähemale. Kindlasti tahan esile tuua ajaloolisi Eesti laevu, mille kõrval pakuvad põnevust ka tuntud rahvusvahelised alused,” on Härm kindel, et avastamist jagub igale
meresõbrale. “On rõõm, et just Eesti juubeliaastal saame pakkuda nii suurt Eesti laevade
väljapanekut,” lisas Härm.
13. juulil toimuv suurejooneline avakontsert
ühendab muusika nii maal kui ka merel, võimaldades saada elamuse neil, kes saavad minna paadiga merele, kui ka neil, kes naudivad
ürituse avalööki kaldalt. Avaürituse peaesinejad jätab korraldaja veel saladuseloori alla, kuid
oodata on tipptasemel meelelahutust. Sündmuse programm avaldatakse www.tallinnamerepaevad.ee veebilehel 15. juunil.

Marget Miil
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Viimsi õpilasmaleva
suvi on alanud
14. juunil alustas tööd Viimsi Õpilasmaleva 2018
esimene vahetus, kus osaleb ligi 90 noort. Õpilasmaleva esimene vahetus kestab 27. juunini.
Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet, ehitus- ja
kommunaalamet koostöös Viimsi noortekeskuste ja ettevõtetega korraldavad 2018. aastal kahes vahetuses Viimsi
õpilasmalevat.
Malevas osalevad sel aastal noored, kes esitasid õigeaegselt avalduse ja motivatsioonikirja, osalesid töövestlusel ja koolitusel. Noortel on 10 tööpäeva, nädalavahetused
on vabad ning tööpäevade pikkus on 4 tundi. Tööpäevadele
järgnevad vaba aja tegevused ja lõunasöök.
Noortel on malevas võimalus teha heakorratöid ning
töötada erinevates asutustes ja ettevõtetes. Viis heakorrarühma koos juhendajatega töötavad ehitus- ja kommunaalameti poolt antud objektidel, milleks on Viimsi mänguväljakud, pargid, spordiplatsid ja rand. Lisaks saavad õpilasmaleva noored töötada MLA-s Viimsi Lasteaiad, SA-s
Rannarahva Muuseum, Viimsi raamatukogus ja koolide
juures.
Vanematel noortel on võimalus õpilasmaleva raames
saada töökogemus ka Viimsi ettevõtetes. Suured tänud juba
ette kõikidele firmadele, kes olid valmis Viimsi noortele
tööd ja töökogemust pakkuma! Teist aastat jätkub koostöö
Viimsi Keskuse firmadega (Apollo kauplused OÜ, Koduekstra OÜ, Selver AS, Sportland, My Fitness) ning SPA
Tours OÜ-ga. Esmakordselt alustame koostööd järgmiste
firmadega: OÜ Starset, ABC Supermarkets AS, DoomDev
OÜ, Saiakohvik OÜ, Põnnipesa lasteaed.
Lisaks tööle on malevas vaba aja tegevused. Kavas on
tutvumisõhtu, Civitta OÜ poolt läbiviidav virtuaalne õenduse töötuba, maastikumäng “Rogain”, Cash Flow, bowling, Eesti Töötukassa poolt läbiviidav töötuba “Avasta
end”, Kristi Pihti poolt läbiviidav töötuba “Tervislike kokteilide valmistamine” ning erinevad kohtumised ja kokkusaamised Viimsi noortega ja ettevõtjatega.
Ilusat malevasuve!

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist
tel 602 8862, e-post malev@viimsivv.ee

Viimsi Keskkooli
õpetajate õpirände
projekt võib alata
Viimsi Keskkool sai mais sihtasutuselt Archimedes
positiivse rahastusotsuse Erasmus+ 2018 raames
projektile “Koostöine õppimine”.
Viimsi Kool soovib igal aastal saata osa õpetajaid ja tugispetsialiste rahvusvahelisele õpirändele. Euroopa suunaline õpiränne aitab oluliselt kaasa, et kooli töötajad oleksid
motiveeritud, pädevad, pidevalt õppivad, avatud, sallivad
ja julgeksid oma mugavustsoonist väljuda. Antud projekt
kannab ideed õpetajast kui muutustele avatud õppijast, kes
omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid 21. sajandi ootustele vastava õpilase kujundamiseks. Seega on projekti üldine eesmärk seotud meie visiooniga – suurendada õppijate rahulolu kooliga läbi muutunud õpikäsituse.
Me saadame õpirände raames oma õpetajad ning tugispetsialistid tuleval õppeaastal töövarjuks Saksamaale, Taani,
Islandile, Soome ning Sloveeniasse. Töövarjupäevad võimaldavad koostöös partnerkooliga vaadelda õppeprotsessi,
õppekorraldust ja võrrelda õppekavasid just õpilaste vajadustest lähtuvalt. Töövarjuprojekt võimaldab õppida teiste
riikide ja koolide parimast praktikast. Partnerkoolid on välja
valitud kooli vajadustest ja õpetajate ideedest lähtuvalt.
Õpirände järel jagab iga osaleja oma kogemusi partnerkoolist kolleegidega Kogemuste Kojas, viib õpirändele järgneva 8 nädala jooksul läbi vähemalt kolm avatud
koolitundi, mis on ettevalmistatud koostöös ja lõimitud
vähemalt ühe õppeainega, oskab laialdasemalt ja tõhusamalt kasutada IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid ja peale õpirännet katsetab tema jaoks uusi
IKT meetodeid. Oodatud on juhtkonnale ettepanekud kooli arengukava või õppekorralduse muutmiseks.
Head õppimist, õpetajad!

Kirke Kobi
Viimsi Keskkooli arendusjuht

Viimsi noored võtsid
Euroopa Parlamendis sõna

Juuni alguse veetis 24
Viimsi Kooli 11. klassi õpilast Strasbourgis noorteüritusel Euroscola, kuhu
kandideerimiseks saadetud video võitis Eestis
esimese koha. Auhinnaks
said nad pääsme ka päev
varem toimuvale noorteüritusele EYE2018, mis tõi
kokku ligi 8000 noort üle
Euroopa.

Tänavu 30. korda toimunud Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mille eesmärk on pakkuda noortele parlamenditöökogemust, mängides
läbi üks töine päev europarlamendi istungitesaalis. Üritusele pääsemiseks on igas riigis erinevad tingimused. Eestis tuli sel
korral teha video teemal “Kui
ma oleksin Euroopa Parlamendi liige”. Osalemissoov oli 21
koolil, kelle seast tunnistati Viimsi Kooli noorte video esikoha
vääriliseks.
Emily Bruus video autorina
sõnab, et võiduvideo keskseks
ideeks said märksõnad “kaitsmine” ja “meie panus”, mille pakkus välja Linda Sootak. Linda
märgib, et keskkonnakaitse ja
looduse teema ning sõdurid olid
tema nägemus kandideerimisvideost algusest peale. Noored
kinnitavad, et nende videos esiletõstetud probleem on neile
oluline. “See, mis meid ümbritseb, on kõige olulisem ning seda peab hoidma,” sõnab Rasmus Kala. Projektis osalenud
Kertu Liisa Mooste lisab, et hoolib väga loodusest ja selle puhtana hoidmisest. “See on maailm, milles me elame – peaksime selle eest hoolitsema,” rõhutab Kristina Hanson.
Videos näeb kaheks jagatud
ekraani: marssivaid üheteistkümnendikke ja tekstiga suhestuvaid looduspilte. Emily märgib,
et väljakutseks osutus saada kõik
õpilased ühel sammul marssima. Peale selle pidi ta looma
tekstiga kokkuminevaid looduskaadreid, mis annaks noorte sõnumi selgelt edasi. Videos kõ-

24 Viimsi Kooli õpilast koos saatjatega Strabourgis. Foto Lenne Randma

lava teksti tõlkis inglise keelde
Ragnar-Markus Manitski.
Võit saavutatud, algas sisuline töö. Euroscola päeva jaoks
valmistasid noored juba Viimsis ette viis teemat, mida käsitleti Strasbourgis töörühmades.
Arutelu teemad hõlmasid keskkonda ja taastuvenergiat, julgeolekut ja inimõigusi, Euroopa kultuurilist mitmekesisust,
Euroopa tulevikunägemust, rännet ja integratsiooni ning noorte tööhõivega seotud murekohti.
Parlamendi päev algas hommikul koolide ja riikide tutvustusega. Viimsi Kooli nimel kõneles Peeter Aleksander Paju,
märkides muuhulgas, et Viimsis on tõesti aktiivsed noored.
Edasi jagunesid õpilased valitud töötubadesse, et teha Eesti
noorte seisukohad kuuldavaks.
Euroscolal osalenud Viimsi
noored tõstavad esile, et teiste
ees inglise keeles kõnelemine
pakkus võimaluse mugavustsoonist väljatulemiseks. Elise Müür
sõnab, et siiani on tal veidi raske suure seltskonna ees oma
mõtteid avaldada, ennast kuuldavaks teha ning oma sõna maksma panna. “Euroopa Parlamendis oli oma teema töötoas jällegi võimalus seda poolt endas
arendada,” lausub ta. “Eneseületuseks oli see, kui pidime väikses grupis, 70 kuni 100 inimest,
arvamust avaldama, sest ruum
oli täis täiesti võõraid inimesi

täiesti erinevate taustade ja vaadetega,” meenutab Linda Sootak. Ka Maria Ivask toob ühe
eneseületuskohana välja selle,
et poliitilisi probleeme tuli arutada inglise keeles. Ingrid Oja
lisab, et tema julgusehetkeks
oli see, kui ta avaldas töögrupis
läbi mikrofoni oma arvamust.
800 inimese ees võttis sõna Kertu Liisa Mooste, kes esitas parlamendis küsimuse. “See oli minu jaoks väga suur eneseületus, muretsesin tohutult nii suure hulga inimeste ees kõnelemise pärast,” tõdeb ta.
Päeva ärevaim osa saabus
pärastlõunal, mil said sõna rühmade esindajad, tutvustades arutelu, selle tulemusi ning vastates õpilastest parlamendisaadikute küsimustele. Eestlastest istus viie tähtsa kõneleja seas
Alex Paul Pukk, esindades otsuseid, mis tehti nende rühmas.
Samuti pidi ta vastama parlamendist tulevatele küsimustele. Kui teema oli käsitletud, said
kõik hääletada tehtud otsuste
poolt või vastu. Hääletamiskogemust meenutanud Mari-Mall
Rähn sõnab: “Kuna Euroopa
Parlamendis on hääletamisnupud varjatud nii, et pole näha,
mis nuppu vajutad, mõtlesin, et
on eriti anonüümne hääletamine,
aga hääletamisel selgus, et nuppu vajutades läheb üks tuluke
põlema sinu laual. Tuluke läheb
põlema seda värvi, mis nuppu

sa vajutasid, nii et kõik näevad, kas olid poolt või vastu.”
Parlamendikogemus avas
noorte silmi saadikutöö osas.
Rasmus Kala sõnul teadis ta eelnevalt, et parlamendis tehakse
tähtsaid otsuseid, mis mõjutavad kõiki Euroopa inimesi.
“Nüüdsest tean, et see on väga
prestiižne koht, kus töötada, ja
olen kindel, et sellel on märgiline roll meie tulevikus,” lisab
ta. Ingrid Oja lausub, et nüüd
tundub sealne töö talle palju
keerulisem. Linda Sootak nendib, et polnud varem poliitikaga kokku puutunud, ent Strasbourgis käik oli tema jaoks põnev kogemus, mille kaudu ta
mõistis, kui oluline on kaasa
rääkida ja teha riikidega koostööd hea tuleviku nimel. Elise
Müür arvas, et parlament ei tee
kõike selleks, et meie maailma
paremaks muuta. “Nüüd olen
rohkem hakanud mõtlema selle
peale, et need maailmamuutvad ideed võib-olla on Euroopa
Parlamendist läbi käinud, kuid
jäänud siiski häältevähemusse,” lausub ta. Ta lisab: “Võibolla on iga aspekti juures omad
argumendid, miks üks või teine
asi hea ei ole, ning seetõttu meile tundub, et ei tehta piisavalt.”
Õpilasi juhendasid ja saatsid
Strasbourgis lennujuhid Lemme
Randma ja Liisu Jallai.

Kristiine Kurema

Pranglilasel Roode-Marie Prooveril ilmus
lasteraamat “Nunnu ja Miisu”
8. juunil toimus Prangli
saare koolimajas RoodeMarie äsja trükist ilmunud
oma illustreeritud lasteraamatu esmaesitlus.
Väljaanne on rohkete
autori joonistatud värviliste piltidega.
Lasteraamat “Miisu ja Nunnu”
põhineb tõsielu juhtumil. See
lugu räägib õigete ja valede otsuste tegemisest, millest saavad alguse kassipoegade seiklused. Lugu on õnneliku lõpuga ning pakub lugejatele mõt-

“Miisu ja Nunnu” esikaas.

lemisainet. Perega Pärnumaal
reisides leidsime metsapeatust
tehes (paar suve tagasi) tee äärest
umbes kilomeetri kauguselt looduskaitsealalt kaks väikest abitut kassipoega. Tütar kirjutas sel-

lele juhtumile tuginedes oma
loovtöö seitsmendas klassis Pärnumaal. Loovtöö teema oli lasteraamatu kirjutamine. Eesmärk
oli vendadele kirjutada raamat,
mis ajendaks neid lugemist armastama. Loovtöö hinnati väga
heaks ja nii ilmus see möödunud aastal Sindi Gümnaasiumi
almanahhis. Tütar illustreeris
oma raamatu kaunite värviliste
piltidega. Otsustasime, et teeme
rõõmu ka teistele lastega peredele, kes maaelu ja koduloomi
armastavad.
Raamatut avaldama julgus-

tasid Prangli saarel elav kunstnik
Urmas-Jüri Orgusaar ja ERR-i
ajakirjanik Vahur Lauri.
Roode-Marie on varem illustreerinud kaks raamatut: kaanepildi ühele luulekogule ja reisiraamatu. Hetkel õpib ta Prangli Põhikooli kaheksandas klassis. Huvideks on muusika, joonistamine ja koduloomade eest
hoolitsemine. Ta on 14-aastane
ja soovib tulevikus saada kirjanikuks. Lisaks temale kasvavad
peres kolm nooremat venda, kellele ta püüab olla eeskujuks.

Gunnar Proover
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NOORED

Erasmus+ noortevahetusel Rumeenias
saadi teadmisi küberkiusamisest
Grupp Viimsi noori osales
7.–17. mail Erasmus+
noortevahetusel Sarata
Monteorus, kus käsitleti
küberkiusamise teemat.
Projekti nimeks oli “Beware of
the Blue Whale” ning selle viis
läbi Tolea Postovei, kelle projektides on Viimsi noored varemgi osalenud. Lisaks eestlastele osalesid noortevahetuses
noored Leedust, Tšehhist, Küproselt, Itaaliast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Makedooniast.
Projekt sai endale nime “Blue
whale”, mis tähendab inglise
keeles sinivaala, ohtliku sotsiaalmeedia mängu järgi. Mäng
koosneb väljakutsetest 50 päeva jooksul ning viimane nendest oli mängija enesetapp. Selliste juhtumite tõttu ning selle
mõju tõttu noortele peaks küberkiusamisest palju rohkem rääkima. Selleks, et küberkiusamist paremini käsitleda, toimusid arutelud, tutvustati juhtu-

Grupifotol poseerivad Rumeenia noorsoovahetuses osalenud noored. Foto Viivika Volt

meid erinevatest riikidest ja valmistati maastikukunsti. Lõpetuseks disainiti plakateid ja tehti koos videoid ning näidendeid.
Noortevahetuse jooksul tutvuti ka teiste riikide kultuuridega. Näiteks toimusid rahvusõhtud, kus iga riik pidi tutvustama mõnda teist riiki. Eesti pidi tutvustama Sloveeniat ja Eestit tutvustas Makedoonia. Veel
sai rahvusõhtul maitsta kõiki-

de riikide toite ja jooke. Eraldi
toimus Rumeenia lõkkeõhtu, kus
pakuti kohalikku grill-liha, suupisteid ja magustoitu.
Suurem osa projektist toimus väikses külakeses nimega
Sarata Monteoru. Noortevahetuse lõpus külastati mudavulkaane, mille muda osutus mürgiseks. Külastati ka Buzau linna, kus toimus lõputseremoonia.
Koosveedetud aja jooksul

saadi sõpradeks paljude erinevate riikide noortega. Praktiseeriti palju inglise keelt, selle
tase polnud oluline. Projektis
osalesid ka mõned kuulmishäirega noored – ka nemad said
kõikidega suheldud, sest õpetasid teistele osalejatele viiplemist.
Eesti grupi muljed noortevahetusest olid väga positiivsed.
Osalejatele meeldis nii koht, korraldaja kui ka projekti teema.

Viimsi noored noortevahetusel Hispaanias
7.–16. maini võtsid kuus
Viimsi esindajat osa
Euroopa Liidu projekti
Erasmus+ poolt rahastatud
noortevahetusest “Think
globally, act locally” Hispaanias, Puente Genilis.
Projektis osalesid ka
Slovakkia, Kreeka, Poola
ja Hispaania noored.

kord ja kuidas saaks seda paremaks muuta.
Noortevahetuse ajal toimusid erinevad töötoad ja arutelud, kus lisaks keskkonnateemadele olid arutlusel ka erinevad noortekultuurid ja Euroopa Liitu ning noori puudutavad
teemad.

Noortevahetuse eesmärk oli
keskkonnasõbraliku eluviisi
edendamine. Üheksa päeva jooksul leiti viise, kuidas olla igapäevaselt keskkonnasõbralikumad, ja arendati riikidevahelist
arutelu, milline on toimiv olu-

Keskkonnasäästlik eluviis algab
väikestest asjadest. Järgnevalt
on paar nippi, mida saad hakata kasutama kohe!
1. Kanna endaga kaasas poekotti! Olgu see siis riidest kott
või tavaline kilekott. Tavaliselt

Soovitusi lugejale

Pildil osalenud koos juhendajaga. Pildistaja jäi välja. Foto
erakogu

on meil piisavalt ruumi, et see
kuhugi poetada. Lisaks hoiad
kokku uue koti ostmise pealt!
2. Kasuta ühistransporti või,
veelgi parem – jalgratast! Praeguse imeilusa ilmaga tuleb päikesepaistest viimast võtta. Seega tee üks mõnus rattasõit!
3. Ära pane puu- ja juurviljadele ümber ekstra kilekotti!
Kas need kolm õuna ikka vajavad eraldi kotti?
Täname Viimsi vallavalitsust
võimaluse eest projektis osaleda ja uus kogemus saada!

Elis Marii Viltsin

Viimsi noored osalevad noortevahetustel
Noortevahetus on hea võimalus õppida tundma teisi kultuure
ja noori teistest riikidest ning tegeleda just nende teemadega,
mis on noorte jaoks olulised. Noortevahetuse korraldamine annab
rahvusvahelises projektis osalemise kogemuse, avardab maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussuhteid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks.
Viimsi noorsootööd rikastavad 2018. aastal mitmed rahvusvahelised projektid, mis on finantseeritud Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaudu. Rahvusvaheliste noorsoovahetuste laiem
eesmärk on edendada kultuuridevahelist suhtlust ning mõistmist ja austust erinevate rahvuste vahel.
Maikuus osalesid meie noored rahvusvahelises noorsoovahetusprojektis Rumeenias ja Hispaanias. Rumeenias toimunud projekti “Beware! Blue Whales are everywhere!“ teema oli küberkiusamine, kuidas seda märgata ja mida ette võtta. Hispaanias
toimunud noorsoovahetusel “Think Globally! Act Locally“ olid
arutlusel keskkonnaalased teemad ja taaskasutus. Lisaks osalevad meie noored ka juulis Hispaanias toimuval noorte osalust ja
tõrjutust puudutaval noorsoovahetusel ning augustikuus Prantsusmaal toimuval noorsoovahetusel.

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Pärast noortevahetust tundsid
osalejad, et nad on teadlikumad küberkiusamise teemal. Rumeeniast lahkudes oli kõigil

kurb meel, sest leiti palju uusi
sõpru ja tekkis palju häid mälestusi.

Viivika Volt

Igal linnul oma laul

15. juunil korraldab Eesti Lugemisühing koostöös Randvere Kooliga konverentsi “Igal linnul oma laul: kirjaoskuse omandamine mitmekeelses hariduses“.
Lapsevanemad, lasteaia- ja koolitöötajad, kirjastajad ja kõik
teised huvilised on kutsutud Randverre aru pidama ja kogemusi vahetama: kuidas toetada kirjaoskuse omandamist, kui laps
kasvab mitme keele koostoimes.
Ettekandeid teevad Ülle Rannut (keeleõppe ja integratsiooni uurija, Uusimmigrantide Koolituskeskuse juht) ning lapsevanemad, kelle lapsed on pidanud kohanema eesti kooliga.
Paneelarutelusse “Kuidas edendada muukeelsete laste nõustamist ja õpiabi“ on kutsutud koolijuhte, logopeede, SA Innove
ja haridusameti töötajaid.
Töötubade teemad on: mitmekeelne kool Eestis; muukeelne laps meie koolis; keeleõppe vahendid ja materjalid; lasteaed ja keeleõpe; logopeedi töö mitmekeelses hariduses.
Täpsem teave veebiaadressil www.lugemisyhing.ee.

Mare Müürsepp

Randvere Kooli õpetaja ja Eesti Lugemisühingu juhatuse liige
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KUULUTUSED JA REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS

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 Korstnate ehitus ja korstnapühkimise teenus. Litsentseeritud. Tel 5461 6929.
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 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.
MÜÜK
n Müüa Miidurannas päiksepoolsel merekaldal
viimane elamumaa krunt – Madise tee 4. Kõik liitumised hinnas, detailplaneering tehtud. Hind 240 000 €.
Kontakt: Margit Alloja, tel +372 5615 9661,
margit@uuskodukinnisvara.ee.
n Müüa Viimsis, Nelgi põik 5 suures valikus roosbegooniaid ja teisi suve- ning püsililli. Tel. 5349 9081
või 5349 9087.
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079,
e-mail taluaed@hot.ee.
n Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium
6 mm ja 8 mm, kuivad kütteklotsid, lepp, kask.
Vedu Viimsis ja Pirital tasuta. Laost saab osta paki kaupa: puit- ja turbabrikett 1,6 €/10 kg, pellet
3 €/15 kg, kütteklotsid 2 €/kott 40 l. www.leilibrikett.ee , tel 637 9411, 5692 4924.
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 Otsime 3-aastasele poisile hoidjat enda koju (asukoht Haabneeme). Tasu ja graafiku osas jõuame
kindlasti kokkuleppele. Tel 5345 3583, Laura.
n Söökla Zircon (Ampri tee 1, Viimsi) otsib kokka ajavahemikuks 09.07–03.08.18. Töögraafik: tööpäevadel kell 7–15. Töötasu: 5 €/h. Töö kirjeldus: koka abistamine (külmköök) ja toitude serveerimine klientidele. Kandidaadilt ootame: varasemat töökogemust,
meeskonnatöö valmidust. Palume saata CV e-posti
aadressile personal@zircon.ee. Tel 620 5900.
n Otsime koduabilist, kes aitaks kord nädalas koristada 145 m2 maja ning vaataks ja hoiaks loomi (2
koera ja 2 kassi), kui oleme ise ära. Suur koer tahab
jalutamist, teised loomad on vaja lasta aeda vähemalt 2 x päevas ja toita. Tasu kokkuleppel. Elame
Pärnamäe külas. Palun helistage numbril 514 2639.
OST JA MUU
n Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu
mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuseta! E-mail:
kasutult.seisevauto@mail.ee. Pakkuda võib kõike!
Tel 5459 5118, Magnus.
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

n Terrasside, saunade ning fassaaditööd. Uste, aken-

de, liistude ja parketi paigaldus. Muud remonditööd.
Tel 5360 5083.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk,
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesumasinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan ka õhtuti ja nädalavahetustel. Tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
n Haljastustööd. Tel 5564 7029.
n Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks.
Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com.
n Mutilõksud, mutitõrje teenus. Müün efektiivseid
mutilõkse koos õppevideoga. Lisainfo: www.mutiloks.com, tel 5890 3502.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava- ja
unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust
ja hooldust. Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, e-mail
terrassviimsi@gmail.com.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665,
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
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 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 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-mail
rconcept1@gmail.com.
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel. 5352 9476, e-mail
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 Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.

“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!

MLA Viimsi Lasteaiad kuulutab välja konkursi järgmiste
vabade ametikohtade täitmiseks 2018/2019 õppeaastal:

- ÕPETAJA (koormus 1,0)
- ÕPETAJA ABI (koormus 1,0)
- LOGOPEED (võimalikud erinevad koormused)
Tööle asumise aeg augustis 2018
Sooviavaldus, CV ning õpetaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid saata 29. juuniks Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht) e-posti aadressile mirje@viimsilasteaiad.ee. Info tel 5622 0121
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Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et
hoone on kasutamiseks ohutu
Kasutusloata hoone müük
pangalaenu abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel
hüvitiste välja maksmisest
Kohalikul omavalitsusel on
õigus kasutusloata hoone
omanikku trahvida

Sooduskoodiga
“Kasutusluba Viimsis”

-15%

teenuse koguhinnast

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi
Koostame
muudatusprojekte
Teostame
ehitise auditit
Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 5190 7485

TU

LB

IA

IA

TE

E

UUED
TEE
ELAMUKRUNDID
VIIMISIS

ELAMUKRUNDID VIIMSIS
NEL

GI

Teed ja tehnovõrgud
valmivad juulis 2018

TEE

+372 5696 5890

www.tulbiaia.ee
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Laske lastel mõnusalt suve nautida
Suvi on sel aastal kohale
jõudnud oodatust varem –
juba maikuus sai nautida
tõeliselt palavaid päevi
ning rannad olid päevitajaid täis. See tõi kergust
nii olemisse kui ka rõivastesse – nüüd piisab vaid
paarist mugavast esemest,
et end tõeliselt hästi
tunda!

Uurisime Viimsi Keskuse I korrusel asuva kaupluse Happy
Kids omanikelt Kadri Niglaselt ja Gerda Soomanilt, milliseid rõivaid võiks alanud suvehooajal laste puhul eelistada.
“Soojade ilmade saabudes
avastavad ema-isad, et nende armas laps on vahepeal pikemaks
sirgunud ning eelmisel aastal
soetatud suvepluusid, -püksid ja
-mütsid on lootusetult kitsaks
jäänud,” naerab Gerda. “Selliseid kliente on poes juba igapäevaselt, kes teel randa või piknikule oma järeltulijatele kiirelt sobivaid rõivad tulevad otsima. Õnneks oleme siiani kõikidele soovijatele ka vajalikud
kehakatted leidnud.”
Lastele suviseid riideid ostes tuleks pöörata tähelepanu
eelkõige mugavusele ja materjalile. “Vanemate jaoks peaks
olema esmaseks prioriteediks
see, et nende võsukesed end
hästi tunneksid,” leiab Kadri.

Ka triibuline on moes.

Mugav riietus eelkõige. Fotod erakogu

Moes on pastelsed toonid.

“Seetõttu peaks kindlasti eelistama pehmest puuvillasest kangast rõivaid, mis lasevad nahal
hingata ning lapsel mõnusalt
liikuda.”
Värvidest on alanud hooajal fookuses suvele sobivalt heledad toonid nagu mahedad helesinised, roosad ja muud pastellid. “Mustritest on saadaval
paljude pisikeste neidude lemmikuid lillelisi tooteid, aga ka
loomade ja suviste elementide-

ga rõivaid,” tutvustab Gerda.
“Samas on praegu moes ka triibud ja täpid ning endale sobiva
komplekti peaks leidma iga
tüdruk.” Poisid eelistavad eelkõige erinevate töömasinate ja
mootorratastega pluuse. “Meie
valikus olev rõõmsavärviline
traktoritega pluus on leidnud
juba palju pisikesi austajaid,”
muigavad naised koos.
Populaarsemate toodete hulgas on hetkel ka ujumisriided

ja suvised peakatted. “Tuletame
vanematele meelde, et rannas
tuleks lastele kindlasti midagi
pähe panna, sest intensiivne päike võib muidu lastele liiga teha,”
tõdeb Kadri. “Kerge kaabu, suvine mütsike või nokamüts on
vaja kindlasti lisaks ujumisriietele kaasa võtta, kui on plaanis
lastega rannamõnusid nautida.”
Tasub siiski meeles pidada,
et Eesti ilmad on üsnagi heitlikud. “Meie suveriiete hulgas
on kindel koht ka vihmariietel
ja kummikutel,” naerab Gerda.
“Kui muul ajal ei saja, siis jaanipäeval ju kindlasti.” Naiste
sõnul on oluline see, et lapsed
saaksid suve maksimaalselt nautida olenemata ilmast – pisikesed tunnevad rõõmu nii päi-

kesepaistest kui ka väljas pladistavast vihmast ja lompidest.
Vanemate ülesanne on lihtsalt
sobivad tingimused luua ehk
vajalikud rõivad leida.
Gerda ja Kadri sõnul leidub
Happy Kidsi valikus mugavaid
ja stiilseid riideid nii beebidele
kui ka kuni 10-aastastele noortele. Mänguasja- ja beebitarvete valikus ei pea naiste sõnul
samuti pettuma – 99% laste mänguasjadest on valmistatud puidust ning on koostisosadelt ohutud.
Happy Kids lasteriiete- ja
mänguasjapood on avatud Viimsi Keskuse I korrusel E–L k
10–21 ja P k 10–19.

Viimsi Keskus
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KARL-ERIK TAUKAR
BAND

