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Naissaare kabeli taas-
pühitsemisest. Loe lk 6–7

Viimsi valla hariduselu selle 
kooliaasta alguses sobib 
kõige paremini iseloomus-
tama tuntud lause “Kõik on 
uus septembrikuus!“. Kõige 
olulisem – kooli läheb 318 
esimese klassi õpilast. Valla 
põhikoolides alustab õppe-
tööd 15 esimest klassi.

Seekord saame taas öelda, et Viim-
sis on rekordarv koolitee alusta-
jaid. Möödunud aastal oli esimese 
klassi õpilaste arv 304, ülemöödu-
nul aastal 316 ja veel aasta varem 
279 õpilast. Kokku avatakse valla 
põhikoolides 15 esimest klassi, mis 
on samuti kõigi aegade suurim. 
Koolide lõikes jagunevad need järg-
nevalt: Viimsi Koolis 7, Haabnee-
me Koolis 3 + 1 väikeklass, Püün-
si Koolis 2 ja Randvere Koolis 2 
klassitäit õpilasi.

Vaatamata juurdeehitustele koo-
lides, reorganiseerimisele või muu-
dele alternatiivsetele ruumilahen-
dusvõimalustele seab õpilaste arvu 

kiire kasv nii koolidele kui ka val-
lale ette jätkuvalt tõsiseid väljakut-
seid. Hetkel kehtiv Viimsi valla ha-
ridusvõrgu arengukava 2016–2020 
näeb perspektiivis ühe lahenduse-
na ka Pärnamäe kooli ehitamist. 
Seda tuleb täna juba tõsiselt kaa-
luda.

Mida uus kooliaasta toob? Pal-
jud kindlasti mäletavad Viimsi Kesk-
kooli viimase lennu südantliiguta-
vat aktust, millega koolis lõppes 
keskhariduse andmine. Alates hom-
sest jätkab kool põhikoolina, uue 
nimega Viimsi  Kool, jäädes aga en-
diselt üheks Eesti suurimaks üld-
hariduskooliks. Viimase aasta jook-
sul on koolis üle elatud hulgaliselt 
muutusi. Sellele vaatamata looda-
me, et kokkuvõttes jääb sellest 
püsima üksnes positiivne ja kool 
areneb veelgi hoogsamalt paremu-
se suunas. 1. augustist juhib kooli 
uus direktor Aime Niidas, kes on 
pikaajalise õppealajuhataja koge-
musega Tallinna Ühisgümnaasiu-
mist.

Homme on 1. september!
Suuri, eelkõige väliseid muu-

tusi teeb läbi Püünsi Kool, mis sel 
aastal ka oma 25. tegutsemisaastat 
tähistab. Kool kasvab juurdeehitu-
se näol ligi 700 ruutmeetrit suure-
maks ning lisaks klassiruumidele 
saab kogukond sinna ka raamatu-
kogu ja noortekeskuse ruumid.

Täna peab Viimsi koolide noo-
rim – Randvere Kool – otsima sa-
muti lahendust ruumikitsikusele. 
Selleks on omavalitsus juba viinud 
läbi hanke, et saada koolikomp-
leksi juurde täiendav moodulmaja, 
mida õppetöö korraldamise tarbeks 
rentima hakatakse. Mõnetise lee-
venduse toob see olukorrale kind-
lasti.

Haabneeme Kooli osas on hea 
teatada, et taas alustab üks esimes-
test klassidest spordiklassina. Eel-
misel aastal alustanud pilootklass 
osutus väga populaarseks, mis an-
dis innustust ka tänavu samasugu-
ne klass avada.

Väikeses Prangli koolis sellel 
õppeaastal esimesse klassi õpilasi 

ei lähe, aga muid väikesi muutusi 
on sealgi plaanis. Loodetavasti veel 
sellel aastal saab uuesti ehitatud 
veranda näol taastatud kooli aja-
looline ilme.

Kokku läheb praegustel andme-
tel Viimsi valla viide põhikooli uuel 
õppeaastal 2466 õpilast ja 258 õpe-
tajat. See arv on muidugi väiksem 
kui eelnevatel aastatel, aga üksnes 
seetõttu, et gümnaasiumiosa õpi-
lased liiguvad uuest õppeaastast 
Viimsi kõige uuemasse kooli – 
Viimsi Gümnaasiumisse.

Kõik on uus, aga kõige uuem 
selles on need teadmised, mis mei-
le uuel õppeaastal osaks saavad ja 
usutavasti väärt tegudele innusta-
vad. 

Püsivat teadmistejanu! Meel-
dejäävat tarkusepäeva! 

Ermo Mäeots
Haridus- ja kultuuriamet

Peagi 25. sünnipäeva tähistav Püünsi Kool laieneb 700 ruutmeetri võrra. Pildil koolijuht Jekaterina Tšerepannikova. Foto Ülo Siivelt

Kelvingi ja 
Leppneeme vahel 
uus mobiilimast
Alates 27. augustist teenindab Telia 
kliente Kelvingi ja Leppneeme piir-
konnas uus mobiilimast, mis parendab 
piirkonna mobiiliteenuste kvaliteeti.

Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver 
Lekki sõnul on uue masti püstitamise eesmärk 
parandada Viimsi poolsaarel asuva Kelvingi ja 
Leppneeme küla klientide levi. “Kelvingi piir-
konnas ei olnud pikka aega ühtegi mobiilimasti 
ning tegime selle lõpuks teoks,” ütles Lekk.  

Uus mast kerkis Kelvingi ja Leppneeme va-
hele, kunagise lagunenud tuletorni asemele. Levi-
ala parandab see kogu Kelvingi külas ja Lepp-
neeme läänepoolses osas. Telia paigaldas masti 
külge nii 2G, 3G kui ka 4G tugijaamad ning piir-
konna klientide jaoks paraneb uue masti püsti-
tamisega mobiilse kõne- ja andmeside kvaliteet. 

Varasemalt töötasid piirkonnas Leppneeme 
sadama kohalik tugijaam ja Rohuneeme mast, 
mis aga ei suutnud Kelvingit ja Leppneemet hea 
leviga katta – esimene oli liialt madal ja teise 
leviomadusi mõjutas ettejääv mets. 

Telia investeerib uute mastide ja mobiilitu-
gijaamade paigaldamisse pidevalt.

Telia Eesti AS

Laiaküla üldkoosolek 
külavanema vali-
miseks 9. septembril
Laiaküla küla üldkoosolek külavanema 
valimiseks toimub 9. septembril kell 14 
Laiakülas, Käärametsa tee 13 juures ole-
val 2. ringil.

Külavanema kandidaadiks võib olla Laia-
küla täisealine isik. Kandidaadid, koos nõus-
olekuga kandideerimiseks, tuleb esitada 
Viimsi vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal en-
ne valimiste toimumist. Esitatud kandidaa-
tide nimed avaldatakse Viimsi valla veebi-
lehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toi-
mumist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohus-
tused on sätestatud Viimsi valla põhimää-
ruse §-des 61-66. Külavanema valimised 
viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 
ja § 68 sätteid arvestades.

Külavanema valimistel saavad hääletada 
rahvastikuregistri andmetel Laiakülas ela-
vad vähemalt 18-aastased isikud. Hääleta-
misel osalemiseks peab kaasas olema isi-
kut tõendav dokument. Volituste alusel teis-
te isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Randvere küla 
üldkoosolek 
29. septembril
Randvere küla üldkoosolek toimub 29. 
septembril kell 11 Randvere koolis, aad-
ressil G. H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere.

Üldkoosoleku päevakorras on külavane-
ma tööaruanne, kommunaalprobleemid ja 
jooksvad küsimused.

Priit Robas
Randvere külavanem
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti 
aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on 
õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, 
e-post ylo.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 14. septembril.

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

16. augustil avati amet-
likult Narva maantee ja 
Pärnamäe tee ristmik, 
mis sündis 7. märtsil all-
kirjastatud koostööleppe 
tulemusena. Ristmiku 
ehitamise rahastamiseks 
kirjutasid leppele alla 
Tallinna abilinnapea Kalle 
Klandorf, Viimsi abivalla-
vanem Margus Kruusmägi, 
Maardu abilinnapea Väino 
Moor ja Jõelähtme valla-
vanem Andrus Umboja. 
Läbiviidud riigihanke 
tulemusena teostas rist-
miku ehitustööd Viamer 
Grupp OÜ. Ehitustööde 
lepinguline maksumus 
oli 975 000 eurot. 

16. augustil toimunud Narva 
maantee ja Pärnamäe tee rist-
miku pidulikul avamisel kinni-
tasid projektis osalenud oma-

valitsuste esindajad, et nüüdis-
aegne fooridega reguleeritav ra-
jatis parandab oluliselt tallin-
laste ja lähivaldade elanike ühen-
dust Tallinna kesklinnaga ning 
muudab siiani liiklusohtliku rist-
miku turvalisemaks.

Viimsi vallavanema Siim 
Kallase sõnul on vastrekonst-
rueeritud ristmik Viimsi elani-
kele Pirita tee kõrval oluliseks 
alternatiiviks linna jõudmisel. 
“Sama ristmik on Viimsi elani-
ke jaoks olnud pudelikael juba 
aastaid ja rõõm on näha, et 
valdade ja linnade ühise koos-
töö tulemusel on valminud 
ristmik, mis parandab oluliselt 
Viimsist pealinna sõitjate lii-
kumisvõimalusi,” ütles Kallas.

Rekonstrueerimistööde käi-
gus rajati pöörderadadega foor-
juhitav ristmik, mis rahustab 
piirkonna liikluskeskkonda, tõs-
tab liiklusohutust ning suuren-

Viimsi ühistranspordis 
sügisesed sõidugraafikud
Alates 1. septembrist muutuvad Viimsi valla siseliinide sõi-
duplaanid. Sõiduplaanide koostamisel on lähtutud koo-
lide alguse ja lõpuaegadest, ümberistumiste tagamisest 
Tallinna bussiliinidega 1A ja 38 ning Prangli laevaühen-
dusega kattuvusest.

Tuletame meelde, et kõik sõitjad, ka soodustuste saajad, 
on kohustatud valideerima oma sõidud. Saadav soodustus on 
kehtiv siis, kui sõit on registreeritud. Viimastel aastatel on va-
lideerimiste arv järjepidevalt vähenenud. Samas on just va-
lideerimistest saadav info liiniplaneerijatele väga oluline, et 
hinnata reiside täituvust ja sõiduvajadust. Mida täpsemad on 
sõitude registreerimisest saadud andmed, seda rohkem on 
võimalik arvestada sõitjate soovide ja vajadustega.

V-liinidel on teenuse osutaja Hansa Bussiliinid AS
Info telefonil 5305 5055
E-post: viimsi@hansaliinid.ee
Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kon-

taktidele pöördumised teha, kui toimuvad hilinemised ja va-
rem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära-
jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mittekinnipidamiste ja 
ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada 
teade MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@
harjuytk.ee, kes on Viimsi siseliinide teenuse tellija ja jälgib 
avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Ehitus- ja kommunaalamet

Narva maantee ja 
Pärnamäe tee ristmik 
on liikluseks avatud

dab ristmiku läbilaskevõimet. 
Lisaks rajati tänavale sajuvee-
kanalisatsioon ja jalakäijate üle-
käiguradadele erivalgustus.

Vaegnägijate liikumise hõl-
bustamiseks paigaldati ülekäi-
guradadele braikivid. Tänavale 
rajati LED-tehnoloogial põhi-
nev tänavavalgustus ning kor-
rastati kõnniteed.

Narva maantee ja Pärnamäe 
tee ristmiku ümberehitamiseks 
tegid koostööd Tallinna ja Maar-
du linn ning Viimsi ja Jõeläht-
me vald. Tallinna linn tasus 50%, 
Maardu linn 20%, Viimsi vald 
20% ja Jõelähtme vald 10% ehi-
tustööde maksumusest. Viimsi 
vald sai majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumilt Nar-
va maantee ja Pärnamäe tee rist-
miku rekonstrueerimiseks 157 
264 eurot sihtotstarbelist toetust.

Viimsi Teataja

20. augustil oli Viimsi mõisapark 
pidulik – viimsilased tulid Laidoneride 
ausamba juurde austust avaldama 
ja mõisamäele piknikku pidama, et 
tähistada Eesti taasiseseisvumis-
päeva ja meenutada Johan Laidoneri, 
meie iseseisvumise üht olulisimat 
riigimeest.

Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi 
Velliste meenutas oma kõnes, et just Johan 
Laidoner oma strateegiliste teadmistega ja 
otsusekindlusega viis Eesti väed võiduni. Siis, 
100 aastat tagasi, valati iseseisvumise eest 
Eesti meeste verd. Võideldi nii ida- kui ka 
läänerindel, kuni Eesti sai iseseisvaks riigiks.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpe-
taja Mikk Leedjärv rõhutas, et vabaduse ja 
omariikluse eest peab iga eestlane seisma iga 
päev, sest see ei ole iseenesestmõistetav and 
meie keerulises maailmas.

Ilma poolt hoituna avati seejärel suur par-
gipildinäitus. Olime teinud Eesti Sõjamuu-
seumi – kindral Laidoneri muuseumi teadla-
se Marika Reinatamiga pika eeltöö, leidmaks 
Laidoneride elust Viimsis hea kvaliteediga
pilte. Need said trükitud pannoodele (ca 1,2–
1,5 m) ja pandud pikniku ajaks pargipuude 
vahele, et meenutada endiste aegade ilusat 
elu Viimsis mõisas, Eesti esindustalumajapi-
damises. Meenutamaks aega enne, kui üks-
teist armastava ja hoidva perekonna paiskas 
laiali võõras võim. Need imelised pildid saa-
vad septembrikuust eksponeeritud mõisa kar-

jakastellis, kus nüüd asub Harmoonikum.
Laidoneride muuseumi esimene direktor 

Tanel Lään avas pargipildinäituse ja selgitas 
piltide taga olevaid lugusid. Muuseumi pika-
aegne töötaja Irene Lään täiendas abikaasat 
omapoolsete teadmistega. Samas tekkis idee 
tähistada väärikalt Laidoneri sõjaväelist sü-
gisest tähtpäeva ning Maria ja Johani eel-
seisvaid juubeleid ning korraldada novemb-
rikuus Laidoneride meenutusõhtuid.

 Lisaks ajaloolistele piltidele sai vaadata 
2016. aastal toimunud esimese pikniku foto-
konkursi võitjate Ene Lainemäe ja Raigo Tõ-
nisalu fotosid.

Iseseisva Eesti riigi vaba, seisusteta, võrd-
selt väärikate kodanike rõõmupeole andi särt-
su juurde Laura imeilus kontsert. Laura on ju 
ka meie Viimsi tüdruk.

Traditsiooniliselt olid isamaalisse üritus-
se kaasatud Viimsi osakonna naiskodukaits-
jad, kes kutsusid naissoost osalejaid Viimsi 
organisatsiooniga ühinema. Ikka selleks, et 
eesti naine omandaks olulisi teadmisi, saaks 
igas olukorras hakkama (pisitraumadest glo-
baalsete elektrikatkestusteni) ja teaks, mida 
mingis olukorras teha tuleb.

Viimsi Kooli kodutütarde liikumise juhi 
Kristina Laasiku vahvad kodutütred Laura-
Liis Uussaar ja Lilian Selter andsid Laidone-
ridele au ja seisid tseremoonia ajal uhkelt au-
vahtkonnas.

“Saame sõpradeks” pidu võiks pidada kas-
või iga päev. Sõbrast ju hoolid ja oled tema-
ga suuremeelne. Oleme siis sõbrad ka teiste 
viimsilastega, oma naabritega ja mis kõige 
tähtsam – oma perega. Kui näeme ebavääri-
kat käitumist või vägivalda, astume vahele, 
sest sõbrad ju nii teevad! Et Eesti kodu oleks 
hingerahupaik ja Eesti riik meie kultuuri-
kindlus.

Tänan kõiki, kes tulid Laidoneride pere 
mälestust hoidma ja meiega  koos seda  päeva 
tähistama! Eraldi tänusõnad toetuse eest Viimsi 
spaale ja Eesti sõjamuuseumile! Üritust toe-
tas Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioo-
ni (VEDA) ja Lubja Külaseltsi ühisprojekti 
alusel Leader Eesti  (Põhja-Harju Koostöö-
kogu).

Ene Lill 
VEDA president  

Isamaaline piknikupäev 
“Saame sõpradeks”

Trivimi Velliste kõnet pidamas. Foto VEDA

Ristmiku avamisel viibisid Pirita linnaosa vanem Alina Tubli, Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva, 
Tallinna linnapea Taavi Aas, Viimsi vallavanem Siim Kallas, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja 
Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ristmiku avamisel. Foto Alar Mik
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Viimsi Gümnaasium alus-
tab esimest õppeaastat 
1. septembril teadmiste-
päeva tähistamise ning 
rongkäiguga, kooli pidu-
lik avaaktus toimub 
6. septembril. 7.–14. sep-
tembril leiab aset projek-
tinädal, mille raames 
toimuvad erinevad ühis-
üritused. Projektinädala 
eesmärk on tähistada 
esimese õppeaasta algust 
eriliselt, üksteisega pare-
mini tuttavaks saada, 
aga ka ühiselt olulistes 
küsimustes kokkulepped 
sõlmida.

1. septembril tähistatakse ühes-
koos teadmistepäeva, mille raa-

mes kell 14.30 saadetakse teele 
oma endisest koolimajast Viim-
si Koolist 11. ja 12. klassid ehk 
G2 ja G3 astmed. Trummipõri-
na saatel liigutakse umbes kel-
la 14.45 paiku rongkäigus Viim-
si Gümnaasiumi juurde. Rong-
käiguga on oodatud liituma ka 
õpilaste pered. Viimsi Gümnaa-
siumi juures ühinevad teistega 
10. klassid ehk G1 aste ning 
kooli õuealal jätkatakse kell 15 
teadmistepäeva tähistamist. Päev 
lõpeb uue kooli juurde kooli-
maja kaitseks pihlapuu istuta-
misega.

Viimsi Gümnaasiumi pidu-
lik avaaktus-konverents toimub 
6. septembril. Aktusel õnnista-
takse sisse kooli lipp ning all-
kirjastatakse kvaliteedikokku-

lepe. Aktusele järgneval kon-
verentsil esineb ettekandega kas-
vatusteadlane Kristi Vinter-Nem-
valts, kes räägib, milline on 21. 
sajandi kool, milline on õpeta-
ja roll ning millised on ootused 
koolile, õpetajatele ja ka õppi-
jatele. Koolitaja Tiina Saar-Veel-
maa keskendub 21. sajandi os-
kustele, ehk milleks neid vaja 
on ja kuidas peaksid noored 
oma aega ja tegemisi juhtima, 
et tulevikus edukad olla. Ette-
kande teeb ka Maksu- ja Tolli-
ameti peadirektor Valdur Laid, 
kelle fookuses on tänane töö-
turg, ehk millele peaksid noo-
red õppides tähelepanu pööra-
ma ning milliseid töötajaid on 
tööturul vaja.

7.–14. septembril leiab aset 

Viimsi Gümnaasiumi projekti-
nädal. Projektinädala raames 
toimuvad erinevad temaatili-
sed päevad. Nädal algab kok-
kulepete päevaga, et olulistes 
õppekorralduslikes küsimustes 
koos õpilastega ühiselt kokku-
lepped teha. Vaadatakse üle kur-
sused ja valikained ning rää-
gitakse sellest, kuidas õpilane 
saab valida kursusi ülikoolide 
juures. Projektinädal jätkub es-
maspäeval, 10. septembril mees-
konnapäeva ehk lendude päe-
vaga. Sel päeval saavad õpila-
sed läbi ühiste tegevuste oma-
vahel rohkem tuttavaks. Lepi-
takse kokku, millised on õppe-
aasta olulised ettevõtmised, ning 
tegeletakse eesmärgistamisega. 
Toimuvad ka kooli olümpia-

mängud – õpilased jagunevad 
võistkondadesse ning läbi eri-
nevate mänguliste spordialade 
nagu käbide täpsusvisked, ühel 
jalal seismine jms saadakse oma-
vahel veelgi paremini tuttavaks. 
Mentorpäeva raames tutvuvad 
õpilased oma mentoriga ning 
grupikaaslastega. Koos mento-
riga tehakse ühised kokkulep-
ped gruppide sees ning räägi-
takse mentorgruppide aastarin-
gist. Moodulipäeval toimuvad 
õpilastele õppekäigud ning moo-
dulite õpetajad tutvustavad oma 
valdkonna teemasid nagu sot-
siaalmeedia võimalused ja ris-
kid, õpilasfirmade loomine, la-
vakõne ja hääl, e-äri, disainiprot-
sess jms. Projektinädal lõpeb 
reedel, 14. septembril, mil toi-

Ühe väikese riigi rikkus on tema haritud 
inimesed. 

Selleks, et tiigri kombel hüpata, tuleb en-
ne käima õppida. Kool ei ole üksnes haridus-
meka, vaid ka kasvatuskeskus, kus antakse 
jõud sotsiaalsetele kompetentsidele nagu lugu-
pidav suhtumine, meeskonnatöö oskus, kok-
kulepetest kinnipidamine, pühendumine, jul-
gus mõelda kriitiliselt, luua ja olla analüüsiv. 

Õpilased, õppige sellest kogemusest kuis 
jaksate, sest need on fundamentaalsed osku-
sed, millele rajaneb edasine teekond!

Lapsevanematena me ei õpeta oma lapsi 
käima ja rääkima, et siis hiljem neid istuma ja 
vaikima paluda. Me tahame, et nad avastak-
sid ja kogeksid maailma ning sellel rännakul 
on kandev roll just lapsevanemate käes. Olge 
eeskujuks noorele õpihimulisele entusiasti-
le, kes otsib selles seikluses omale partnerit 
– koos õppimisel ja avastamisel on ühendav 
jõud. 

Ma soovin teile väljakutseterohket ja põ-
nevat uut kooliaastat! Loodan, et järgnevad 
kuud pakuvad teile rikkalikult õpi- ja enese-
teostusvõimalusi. 

Siim Kallas
vallavanem

Kõigile õpilastele, lap-
sevanematele ja kol-

leegidele soovin rõõmsat ja 
tegusat õppeaastat, et seda 
sädet ja sära, mida ma olen 
Viimsi Koolis juba nii palju

  kohanud, jätkuks terveks aastaks. Ja ärme 
unusta, et me õpime kõikjal!

Ma soovin, et Viimsi Kooli lõpetaja oleks 
avatud mõttemaailmaga, enesekindel, heade 
õpioskuste ja teadmistega, ennast juhtiv ning 
mitmekülgsete huvidega aktiivne noor, kes 
oskab seada sihte ja teha järgmisele tasemele 
jõudmiseks õigeid valikuid. 

Aime Niidas
Viimsi Kooli direktor

Meid ootab ees väga põ-
nev aasta ja Eesti Va-

bariigi 100. juubeliaastal saa-
vad meie noored väga vää-
rika kingituse uue koolima-
ja näol. Ootused uuele koo-

lile on suured ning meie oleme uueks algu-
seks valmis. Olgu uues aastas uudishimu, põ-
nevust, avastusi, pingutust ja järjekindlust, mis 
viib sihile!

Karmen Paul
Viimsi Gümnaasiumi koolijuht

Hea Õpilane, soovin sul-
le järjekindlust vastu-

tada ise oma asjade eest, vas-
tutuse võtmise õppimine on 
ülimalt raske ja aeganõudev 
tegevus, seetõttu ongi sul va-

ja ennast kokku võtta, et mitte loobuda. 
Kallis Õpetaja, soovin sulle oskust, suut-

likkust ja tahet mõista lapsi, vanemaid ja ühis-
konnas toimuvaid protsesse ning siis toetada 
igaüht, kes seda vajab ja nii hästi, kui sa os-
kad. Mõistmine on kõik, ilma selleta ei ole 
võimalik õpetajatöö vastutust kanda.

Lugupeetud Vanem, ole alati oma lapse 
kõrval positiivne, tunne huvi, aita, kui tõesti 
vaja, tule kooli, räägi õpetajaga, hoia kätt ha-
riduse pulsil ja sinu lapsel läheb hästi.

Leelo Tiisvelt
Randvere Kooli direktor

Usun, et iga õpilane va-
jab ja väärib kooli, mis 

pakub talle võimalust vas-
tavalt tema huvidele ja või-
mekusele õppida, areneda 
ja saada edukaks ning täis-

väärtuslikuks ühiskonna liikmeks. Kooli- ja 
hariduselu edendamises mängivad suurt rolli 
edumeelsed inimeste vahelised suhted. Töö-
tame iga päev selle nimel, et õpilastele tuult 
tiibadesse puhuda. Edukat ja tulemuslikku 
kooliaastat!

Jekaterina Tšerepannikova
Püünsi Kooli direktor

Haabneeme Koolile on 
algav õppeaasta juba 

viies. Meie selle aasta täht-
saim teema on koostöö – 
koostöö koolis, koostöö ko-
du ja kogukonnaga. Usalda-

me oma õpetajaid, toetame nende koostöist 
tegutsemist ning lähtume oma tegevustes õp-

pijaist. Püüame oma koolikultuuriga luua ning 
hoida õpilaste ja õpetajate koolirõõmu.

Olgu meil ikka õnnelikke hetki, mitmeid 
põhjuseid naeratamiseks ja aega unistami-
seks!

Sirje Toomla
Haabneeme Kooli direktor

Kool on koht, kus koos 
omandatud kogemu-

sed aitavad meil paremaks 
saada. Iga inimene väärib tä-
helepanu, meie väikeses koo-
liperes ei jää keegi märka-

matuks. Soovin, et  avastamis- ja loomisrõõ-
mu jätkuks kõigile. Samas ei tohi unustada, 
et nii tegutsemine kui ka tegemata jätmine 
nõuab vastutust.

Tiina Piirisaar
Prangli Põhikooli direktor

Päikeseline suvi hakkab 
lõppema ja algamas uus 

õppeaasta – uus algus, mil 
mõelda sellele, mis on hästi 
ja mida teha paremini. Areng 
seisneb muutustes, kuid sa-

mas tagavad jätkusuutlikkuse traditsioonid ja 

väärtuslikud kogemused. Teades ja hinnates 
oma tugevusi saame muutuda aina paremaks. 
Meil Viimsis on, mille üle tunda heameelt ja 
olla uhke.  

Hea lasteaia või kooli loovad inimesed, 
kes seal töötavad. Panustamine inimestesse 
on kvaliteetse hariduse võti. Minul on õnn töö-
tada koos suurepäraste inimestega parimas 
meeskonnas. 

Soovin uueks õppeaastaks kõigile head 
koostöötahet ja seda nii lasteaia meeskonnas 
kui ka last ümbritsevas kogukonnas. Mõist-
mist, märkamist, julgust vastutada ning mõt-
teviisi, et kui on midagi halvasti, saame edasi 
koos teha paremini. Ainult nii saame luua las-
tele sõbraliku ja turvalise arengukeskkonna.  

Head uut, algavat õppeaastat kõigile!
Maie Roos

MLA Viimsi Lasteaiad direktor

Uut ja kordumatut õppe-
aastat!

Mõtleme iga päev selle-
le, mida hindame ja armas-
tame, ning anname endast 
parima.

Oleme õigel teel, kui tunneme end hästi.
Elle Soop

Viimsi Kunstikooli direktor

Viimsi Gümnaasium on uueks alguseks valmis
mub koolimajaga tutvumise 
päev. Läbi meeskondlike üles-
annete orienteerutakse kooli-
majas ning saadakse täpsemat 
korralduslikku infot.

Viimsi Gümnaasiumil on 
ees uus ja põnev esimene õppe-
aasta. Enne koolitöö algust on 
hea alustada esimest õppeaas-
tat kokkulepete sõlmimisega. 
Projektinädala tulemusel saab 
koolipere ühiselt olulistes kü-
simustes kokku leppida, et see-
järel esimesele õppeaastale ühis-
te väärtuste ja arusaamadega vas-
tu minna.

Merle Nestra
Kommunikatsioonijuht

VIIMSI KOOLIDE õPILASTE JA õPETAJATE ARV*

*27. augusti seisuga

Randvere 
Kool

385 õpilast
53 õpetajat

Prangli 
Põhikool
9 õpilast

7 õpetajat

Viimsi 
Kool

1186 õpilast
107 õpetajat

Haabneeme 
Kool

620 õpilast
61 õpetajat

Viimsi 
Gümnaasium
330 õpilast
40 õpetajat

Püünsi 
Kool

275 õpilast
30 õpetajat
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Sel aastal juba 12. korda 
toimuv Viimsi turvalisuse 
päev ja huvitegevuse info-
laat toimub laupäeval 
8. septembril kell 11–14 
Viimsi Koolis ja õuealal. 

Infolaadal tutvustatakse taas 
Viimsi valla koolides, huvikes-
kustes ja spordikompleksides pa-
kutavaid huviringe, sporditren-
ne ja teisi noorte ning ka täis-
kasvanute vabaaja sisustamise 
võimalusi.

Viimsi turvalisuse päeva kor-

Viimsi vald tänab ettevõtteid 
kingitud pinkide eest
Vallavalitsus tegi mõnda aega tagasi ettevõtetele üles-
kutse kinkida vallarahvale pink. Sellele kutsele vastasid 
neli ettevõtet, kes igaüks soetas ühe pingi Viimsi inimes-
te jaoks. Pinkide paigaldamise korraldas vald, arvestades 
ettevõtete soove pinkide asukoha valikul. 

Tänaseks on kõik pingid paigaldatud. Tulemusena sai valla-
rahvas neli moodsat, vastupidavat ja keskkonnasäästlikku pinki 
(Ravi teele kaks pinki, Aiandi teele ja Pargi teele üks pink). 
Need pingid on oma välisilmelt lihtsad – halli värvi ja metal-
list raamiga, kuid eriliseks teeb nende taaskasutusplastist ist-
melaud. Iga pingi seljatoele paigaldati ettevõtte nimega tä-
nuplaat.

Lisaks kinkis üks ettevõte rahvale päris enda toodetud pin-
gi ning see sai paigaldatud Miiduranda, Lahe tee äärde vaatega 
Tallinna lahele.

Viimsi vald tänab kingitud pinkide eest järgmisi ettevõt-
teid: WeldMet Solution OÜ, Viimsi SPA OÜ, Realiseerimiskes-
kus OÜ, Karimus OÜ, HEA-Metall OÜ!

Kutsume siinkohal üles ka teisi firmasid panustame valla 
elukeskkonna parendamisse ning kinkima vallale üks kaunis 
pink kergliiklustee äärde. Lisainfo ehitus- ja kommunaalameti 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee.

Kommunaalteenistus

raldamise jätkuv ja üllas ees-
märk on meelde tuletada turva-
lisuse tagamise põhitõed ning
anda viimsilastele igakülgset tea-
vet, kuidas tagada enda ja oma 
lähedaste turvalisus ning kaits-
ta oma vara. Vallaelanikele an-
takse nõuandeid tuleohutuse, 
tervishoiu, liiklusturvalisuse, ko-
duse vara kaitse, vältimatu abi 
ja muudes turvalisusega seotud 
valdkondades.

Turvalisuse päeval osalevad: 
Politsei- ja Piirivalveameti Põh-
ja Politseiprefektuuri Ida polit-

seiosakond, Päästeameti Põh-
ja-Eesti Päästekeskus, Tallinna 
Kiirabi, MTÜ Eesti Naabrival-
ve, G4S, Securitas Eesti, Kait-
seliit, Ohvriabi, Naiskodukait-
se ning Viimsi Vabatahtlik Me-
repäästeühing. Veel on kohale 
tulemas Viimsi kogudused, Ees-
ti NATO Ühing, Rannarahva 
muuseum. Tallinna Sadam kor-
raldab sel päeval huvilistele bus-
sireisid ja tasuta ekskursioonid 
Muuga sadamasse, ning tegut-
semas on ka maskott Hüljes 
Ülo. Ka sel aastal osaleb üritu-

sel Naisjuristide Liidu esindus, 
pakkudes kohapeal tasuta kon-
sultatsiooni võimalust. Lions 
Club Viimsi Ranna ootab oma 
ridadesse uusi liikmeid.

Üritusel osalevad ka Viimsi 
vallavalitsuse ametid – võima-
lus on esitada oma probleeme 
või küsimusi valla esindajatele 
ning konsulteerida kohapeal. 

Mõnusat ilma ning infolaa-
dal ja turvalisuse päevast osa-
saamist kõigile huvilistele!

Viimsi vallavalitsus

Viimsi turvalisuse päev ja huvitegevuse 
infolaat juba 8. septembril!

Algaval ülikooliaastal 
anname teada president 
Lennart Meri stipendiumi 
ja preemia taotlemise 
võimalusest. Taotluste 
esitamise tähtaeg on 
1. detsember 2018. Viimsi 
valla aukodaniku presi-
dent Lennart Meri stipen-
diumi statuudi eesmärk 
on väärtustada Viimsi 
valla aukodaniku presi-
dent Lennart Meri vaim-
set pärandit.  

Määruse kohaselt antakse välja 
kahte liiki rahalist toetust: pree-
miat ja stipendiumi eelarvega 
kuni 3200 eurot, mida Viimsi 
vald eraldab valla eelarvest üld-
juhul igal aastal. President Len-
nart Meri stipendiumi eelarves-
se võivad teha ühekordseid või
regulaarseid rahalisi toetusi füü-
silised ja juriidilised isikud.

Stipendiumi maksmise ees-
märk on innustada ja toetada 
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib 
mõnel humanitaarteaduste õp-
pekaval ja on seadnud sihiks eri-
alase uurimustöö koostamise. 
Stipendiumit võib taotleda mõ-
nel humanitaarteaduste õppe-
kaval kõrgharidust omandav ba-

kalaureuse- või magistriõppe 
üliõpilane erialase uurimustöö 
kirjutamiseks. Stipendiumi taot-
lus tuleb esitada stipendiumile 
kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk 
on eelkõige premeerida ja tun-
nustada magistrikraadi oman-
danud isikut, kes on koostanud 
silmapaistva uurimustöö (ma-
gistritöö) humanitaarteaduste 
valdkonnas. Preemiale võib kan-
dideerida humanitaarteaduste 
valdkonna magister, kes on ma-
gistrikraadi omandanud kandi-
deerimisele eelneva kahe ka-
lendriaasta jooksul. Seega, kui 
taotlus preemia maksmiseks esi-
tatakse detsembriks 2018, lähe-
vad arvesse magistritööd, mis 

on kaitstud 2018., 2017. või 
2016. aastal. Määruse regulee-
rimisalast on välja jäetud dok-
torandid ja doktoritööd kaits-
nud isikud. Preemiale kandi-
deerimise puhul võib taotluse 
esitada nii kandideerija kui ka 
kolmas isik. 

Humanitaarteaduste all pee-
takse eelkõige silmas filoloo-
giat, ajalugu, folkloristikat, teo-
loogiat, kunsti- ja teatriteadust, 
semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvas-
tikuregistri andmete kohaselt ole-
ma Viimsi valla elanik, kuid tal 
peab olema elulooline või ha-
riduslik seos Viimsi vallaga.

Stipendium või preemia an-
takse üle president Lennart Meri 

perekonna liikme ja Viimsi val-
lavanema või tema poolt voli-
tatud isiku poolt president Len-
nart Meri sünniaastapäeva tä-
histaval üritusel. 

Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla 
aukodaniku president Lennart 
Meri stipendiumi statuut” on 
avaldatud 22.03.2013 Viimsi 
Teatajas ning valla kodulehel 
viimsivald.ee. Lisainfo: tel 
6028 866, marje@viimsivv.ee.

29. märtsil 2018 tähistati pi-
dulikult Viimsi valla aukodani-
ku, president Lennart Meri 89. 
sünniaastapäeva EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus ja Ranna-
rahva muuseumis. Viiendat kor-
da kuulutati välja Viimsi valla 
algatatud Lennart Meri nimeli-
ne stipendiumi saaja. 3200 eu-
ro suuruse preemia pälvis Ees-
ti Kunstiakadeemia kunstikul-
tuuri teaduskonna kunstiteadu-
se ja visuaalkultuuri instituudi 
doktorant Liisa-Helena Lum-
berg oma magistritöö “Nüüd-
sest veelgi suurem Kristus. Uued 
altarimaalid Eesti luteri kiriku-
tes 19. sajandi teisel poolel“ eest. 

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö 

peaspetsialist

President Lennart Meri stipendium

Aiandi tee pink. Ravi tee pink.

Viimase president Lennart Meri stipendiumi pälvis Liisa-Helena 
Lumberg. Foto Annika Haas

Lisapink Miiduranda.
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2018. aasta 10. augustil 
sõitis paat Helge Jõe-
lähtme õpetaja ja saatjas-
konnaga Prangli saarele. 
Oli sulnis suvehommik ja 
saare kiriku 170. aasta-
päev.

Kabeli nimipühak Laurentiuse 
mälestuspäev oli vanemal ajal 
Prangli suurim püha, mil saa-
rele tuli ka Jõelähtme õpetaja. 
1890. aastal sõitis koos õpetaja 
Loppenowega kohale ka väike 
Elfriede Lender, kes kirjutab sel-
lest oma mälestustes: “Kui saa-
re elanikud nägid õpetaja paati 
lähenemas, tervitasid nad teda 
paukudega hülgeküttimise püs-
sidest. Õpetaja seisis paadi ninas 
ja saluteeris vastu vanaaegse 
kaheraudse ratsapüstoliga, va-
hepeal püstoli laadimiseks paa-
di põhja kükitades.”

Saare kabeliga seondub ter-
ve peatükk kohalikku kultuu-
rilugu. Legendi kohaselt olid 
ehitajateks merehädast pääse-
nud hülgekütid. See 500 aasta 
tagune kabel kuulus Lääneme-
re kalakabelite hulka, kus hoiti 

hõbedast votiivkala, mis olevat 
mõjutanud kalasaaki. Kabelid 
olid kerged puitehitised ega pi-
danud pikalt vastu ja nii on prae-
gune kabelihoone saarel juba 
neljas. Jõelähtme õpetaja Gus-
tav Schüdlöffel kogus ehituseks 
19 aastat raha, palgid toodi pur-
jepaatidega Soomest Pirtti saa-
relt ja lauritsapäeval 1848 õn-
nistati uus pühakoda sisse. 

170. aastapäeval kogunes 
rahvas taas kirikusse, teenisid 
õpetaja Margus Kirja ja diakon 

Lauritsapäev Pranglil

Herki Talen, vendade Johanso-
nide ansambel laulis ja andis 
kontserdi. Tasutud sai ka vana 
auvõlg – kirikuaias avati Au-
gust Luusmanni hauasammas. 
August Luusmann (1885–1933) 
oli Aksi saarelt pärit fotograaf 
ja muusikamees, kes tutvustas 
Põhja-Eesti väikesaari laiema-
le avalikkusele. Nüüd sai koha-
liku suurmehe matmispaik Ran-
narahva muuseumi ja Viimsi 
valla kaasabil väärikalt tähis-
tatud.

Kodu kooliks 
korda!
Viimsi garaažimüügini on jäänud 15 päeva. 
Tänaseks on registreeritud 15 müügikohta, mis 
annab tunnistust, et puhtus, heakord ja taas-
kasutus läheb viimsilastele vägagi korda.

Kui sa oled mõelnud, et sooviksid selles ettevõtmises kaa-
sa lüüa, registreeri oma müügikoht veebiaadressil www.
viimsipuhtaks.ee/garaaz! 

Müügikoha registreerimine lõpeb 2. septembril. Müü-
gikohtade kaart  ilmub Viimsi Teataja 14. septembri numb-
ris.

Samuti kasvab meie koostööpartnerite võrgustik. Üheks 
meie heaks koostööpartneriks on Uuskasutuskeskus (Rand-
vere tee 9, Viimsi), kuhu saab allesjäänud kraami ära anda 
Lavendel SPA ja Viimsi Rimi vahel asuvasse sinisesse kon-
teinerisse igal laupäeval ja pühapäeval kell 11–16. Siinko-
hal juhime tähelepanu, et tasuta ära antavad asjad peavad 
olema puhtad ja terved!

Kui soovite annetada mööblit, võtke aegsasti ühendust 
Uuskasutuskeskuse kaubikuga telefonil 5553 3001 või e-
posti aadressil kaubik@uuskasutus.ee.

Kui sinu majapidamises kogub tolmu vanaraud, sul 
pole olnud mahti korraldada vana pesumasina, pliidi, van-
ni, mootori, autoosade, pleki, postide, aiavõrgu, kaabli, 
akude ja muude metallist esemete äravedu, siis saab need 
asjad kokku koguda ning tellida tasuta äravedu meie healt 
koostööpartnerilt Veikolt telefonil 5550 5017. 

NB! Korterist väljavedu, külmkappide ja telerite ära-
vedu maksab 10 eurot, kuna viimaste äraandmise eest tu-
leb vedajal maksta. 

Kasuta soodsat võimalust teha kodu ja selle ümbrus koo-
liks korda! Tule ja löö kaasa!  Ainult koostöös hoiame kodu 
ja selle ümbruse korras!

Rohkem infot ürituse kohta leiad meie kodulehelt 
www.viimsipuhtaks.ee.

Kristiina Sillaste

Saare ilm on heitlik ja ära-
sõidu ajaks oli hommikune leit-
sak asendunud tormituulega. 
Valge kabel seisis aga ikka kind-
lalt oma kohal – nii nagu 1920. 
aastal kirjutas Prangli kooli-
õpetaja Mihkel Neumann:

Üks väike kirik saarel
On mere kalda peal
Ju mitmed aastakümned
See kirik seisab seal.

Ta seinad lagunemas
Torn viltu vajumas
Ja palvetajaid temas
Aeg palju vähendas.

Ta siiski pühakoda
Mis trööstib õnnetuid
Ta kellahelin kutsub
Ka kokku kõiki meid.

Kui merelt maru kohin
Teeb hirmuvärinat
Ses pühas kojas tohin
Ma kiita Jumalat.

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

Luusmanni hauasamba avamine. Foto Annaliisa Sisask-Silla

Kirikukontsert. Foto Harry Teder
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19. august oli Naissaare 
praegustele ja endistele 
elanikele ning laiemalt 
üle maailma elavatele 
eestirootslaste kogu-
konna liikmetele tähtis 
päev. Viimsi valla suuri-
mal saarel taaspühitseti 
Püha Maarja kabel. 
Pidulikule sündmusele 
saabusid Rootsi kroon-
printsess Victoria abi-
kaasaga ja meie presi-
dendipaar.

Kuninglikel külalistel oli püha-
päev, 19. august kiire päev. Print-
sess Victoria ja prints Daniel 
saabusid Tallinnasse lennukil, 
et seejärel sõita Kadriorgu pre-
sidendilossi. Seal tervitasid kü-
lalisi riigipea Kersti Kaljulaid 

ja tema abikaasa Georgi-Rene 
Maksimovski. Parki istutati mä-
lestuseks kuninglik tamm.

Naissaarel käis samal ajal 
ettevalmistus ajalooliseks visii-
diks. Juba päev varem kaunista-
ti vana ja väärikat Püha Maarja 
kabelit. 11. septembril möödub 
80 aastat pühakoja taaspühitse-
misest. 

Varasem rannarootslaste Pü-
ha Maarja kirik sai nurgakivi 
aastal 1853, kuid hoone põle-
tati maha I maailmasõjas. Ees-
ti iseseisvudes saarele naasnud 
elanikud otsustasid ehitada uue
kiriku. See ehitati 1934. aastal 
arhitekt Karl Tarvase projekti 
järgi ja pühitseti 1938. aastal, 
vaid paar aastat enne seda, kui 
saar taas tsiviilelanikest tühjen-
dati. Enne teistkordset saarelt 

lahkumist saagisid rannaroots-
lased kirikuristi maha, soovima-
ta jätta pühadust kiriku lammu-
tajate kätte. Siiski oli just kirik 
ainus eestiaegne hoone, mis pä-
rast pikki okupatsiooniaastaid 
saarele alles jäi.

Kui Naissaare elanikud 1944. 
aastal lõplikult lahkusid, jäi ma-
ha heas korras Lõunaküla pü-
hakoda. Saarele saabunud oku-
patsioonivägi tegi kirikust lao. 
Hiljem näidati seal ajateenija-
tele filme ning seal hoiti ka hei-
na. 1990ndate alguseks oli al-
les kehvas olukorras päevinäi-
nud puitvare, millest võis kiri-
kut aimata vaid hea tahtmise 
juures.

EELK Tallinna Rootsi-Mihk-
li koguduse eestvedamisel on 
kirikut aastate jooksul taasta-

Naissaare Püha Maarja kabel sai taas pühitsetud
tud. Kollases ristiga tornis he-
liseb kell, valminud on orelirõ-
du, põrand, lagi ja aknad. Pin-
gid on kirikusse toodud Root-
sist. Oma koha on saanud altar, 
kantsel, lugemispult ning altari-
seina kaunis kappaltar. Kiriku 
ainus säilinud aknaraam ääris-
tab Andrei Lobanovi altarimaa-
li, mille ustel on kujutatud kau-
nis Naissaare loodusmotiiv. Al-
tari sisemusest avaneb pilt neit-
si Maarjast Jeesuslapsega.

Kirikuhoone taastamist on 
aastate jooksul saanud aidata ka 
Viimsi vald. See töö ei ole aga 
sugugi lõppenud – tegemist va-
jab veel kiriku välisfassaad, kus 
on kavas taastada algsel kujul 
puitlaudis. Viimsi vallal on ka-
vas ka järgmisel, 2019. aastal 
toetada Rootsi-Mihkli kogudust 

Naissaare kabeli taastamistööde 
jätkamiseks.   

Pidupäevale sõitsid kohale 
sajad Naissaare endised elani-
kud, nende järeltulijad, eesti-
rootslased ning nende sugula-
sed-hõimlased. Pigem kuulis sel 
päeval saarel rohkem rootsi kui 
meie riigikeelt. Kohati oli val-
dav sinikollane värvigamma. Sil-
ma paistis ka sinimustkollane 
värvikombinatsioon ehk eesti-
rootslaste lipuvärvid.

Enne pidulikku jumalateenis-
tust näidati vabatahtlikus pääs-
tedepoos (endises nõukogude-
aegses madruste kinosaalis) fil-
me saarest, puhkemajas ja õues 
aga esinesid ansamblid, koorid 
ja Kose pasunakoor. Männiku 
külas oli avatud Naissaare muu-
seum. Õnneks taandus varahom-

mikune vihm ning kogu päeva 
oli saarel ilm ilus.

Jumalateenistuse alguseks 
oli plaanitud kell 15.30 pärast-
lõunal, kuid kuninglike küla-
liste saabumine mereväe laeval 
EML Wambola viibis veidi. Täp-
selt kell 16 sõitis Nargenfesti-
vali logodega väikebuss kõr-
gete külalistega kiriku juurde. 
Lahkelt naeratav printsess Vic-
toria valges ning sinimustval-
gete triipudega kleidis, presi-
dent Kersti Kaljulaid sinistes 
pükstes ja kollases jakis. Abi-
kaasad rangetes mustades üli-
kondades. Tähtsamatele küla-
listele olid kohad kirikus, teised 
vaatasid toimuvat suures telgis 
ülesseatud ekraanidelt.

Tunnisel teenistusel jutlus-
tasid ja teenisid Eesti Evangeel-

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse nõukogu esimees 
Ülo Kalm tervitamas kroonprintessi. Foto Annika Haas

Eestirootslased kroonprintessi tervitamas. Foto Annika Haas

Hetk taas-
pühitsemi-
sest. Foto Tiit 
Mõttus

Kõrgeid küla-
lisi tervitas 
Naissaarele 
saabudes 
Viimsi valla-
vanem Siim 
Kallas abikaa-
saga. Foto 
Annika Haas

Taaspühit-
semise tsere-
moonia on 
alanud. Foto 
Tiit Mõttus

Külalised 
sisenemas 
kabelisse. Foto 
Tiit Mõttus
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Vene – Inglise sõda, mis peeti aasta-
tel 1807–1812, on üsna vähe tuntud 
episood Napoleoni sõdade ajajärgust.  

Paljude ajaloolaste meelest oli suurem Vene-
maa ja Suurbritannia konflikt tookord kogu 
aeg õhus, kuigi riigid oli asunud koostööle 
ühisest kartusest revolutsioonilise Prantsus-
maa ja Napoleoni ees. Kõigest hoolimata õn-
nestus Napoleonil 1807. aastal pärast mit-
meid edukaid lahinguid Venemaale peale su-
ruda nn Tilsiti rahu, milles on nähtud sarna-
susi üle kahe sajandi hiljem sõlmitud Molo-
tov-Ribbentropi paktiga. Vene keiser Alek-
sander I sai tookord endale vabad käed Ida-
Euroopas ning Napoleoniga sõlmitud rahu 
võimaldas tal alustada sõdu Rootsi ja Türgi 
vastu. Teisalt pidi Venemaa ühinema Napo-
leoni poolt väljakuulutatud Inglismaa-vasta-
se kontinentaalblokaadiga. See põhjustaski 
sõjaseisukorra Inglismaa ja Venemaa vahel. 
Isegi õpikutes on sageli väidetud, et otsest 
sõjategevust ei järgnenud, kuigi päris nii see 
siiski polnud.

Üks selle vähetuntud sõja merelahingu-
test, dramaatiline kahe laeva vaheline duell, 
peeti 23. (vana kalendri järgi 11.) juunil 1808 
Naissaarest veidi põhja pool. Juuni algul 
(vana kalendri järgi mai lõpul) 1808 saadeti 
14 kahuriga Vene kuuter Opõt (Опыт) admi-
raliteedi poolt Kroonlinnast Sveaborgi (prae-
gu Suomenlinna), et  tugevdada sealset kait-
set. 16. (vana kalendri järgi 4.) juunil sõitis 
Opõt koos teise laeva, 16-kahurilise korvett 
Charlottaga (Шарлотта) Sveaborgist Han-
gosse kindlustamaks selle linnakese paremat 
ühendust Helsingiga. Käimas oli ju sõda 
Rootsiga, milles Inglismaa toetas viimast.

Opõt ja Charlotta asusid koos teele, kuid 
kaotasid merel visuaalse kontakti. Charlotta 
kapten oli märganud Hango lähedal vaenla-
se laevu ja tulnud nende eest igaks juhuks 
pakku Eesti rannikule, Paldiski sadamasse.  
Opõti kapten ei teadnud seda ning purjetas 
Sveaborgi tagasi, kuid saadeti admiral Alek-
sei Sarõtsevi korraldusel kohe uuesti teele 
kaaslaeva otsima. Seejuures kaldus Opõt jul-
geolekukaalutlustel pigem Soome lahe lõu-
nakalda lähedusse. Mainitud 23. (11.) juunil 
seilas laev Naissaarest veidi põhja pool. 
Seal märkas kuuter Opõti kapten Gavriil 
Nevelskoi enda ees tundmatut eraldusmärki-
deta laeva ja asus sellele lähemale seilama, 
arvates ilmselt, et tegemist võib olla Char-
lottaga. Laev osutus aga Indias ehitatud 44 
kahuriga kolmemastiliseks Inglise fregatiks 
HMS Salsette. Venelaste jaoks ootamatult avas 
fregatt Vene laeva pihta tule ning heiskas 
Inglise lipu.

Hoolimata ebavõrdsest olukorrast tulis-
tas Vene laev vastu ning neil õnnestus sur-

mata üks inglise meremees. Seejärel aga tegi 
kapten Nevelskoi otsuse aerusid abiks võttes 
põgeneda Naissaare madalike taha. See oleks 
peaaegu õnnestunud, kuid siis paiskas oota-
matu tuuleiil Vene kuuteri külili, lõhkudes 
kõik purjed ja murdes isegi osa aerusid, nagu 
väidavad vene allikad. Inglise fregatt jõudis 
Vene laevale lähedale, avas laeva pihta tule, 
jõudes anda veel mitu kogupauku enne, kui 
Vene laeva meeskond alla andis. Lahingu tu-
lemusena sai vene allikate andmetel surma 4 
ja raskesti haavata 8 vene meremeest, teiste 
hulgas ka kapten Nevelskoi, kellel oli purus-
tatud lõualuu. Teistel andmetel oli venelaste 
seas hukkunuid 2 ja haavatuid 11, mis on 
andnud alust üsna põhjendatud oletustele, et 
2 meremeest võisid surra saadud haavadesse 
vahetult pärast lahingut.

Kui Salsette’i kapten sir Walter Bathurst 
astus viimaks Vene laeva tekile, keeldus ta 
vastase vaprust imetledes vastu võtmast haa-
vatud kapten Gavriil Nevelskoi mõõka, mille 
viimane etiketikohaselt talle loovutas. Bat-
hurst leidis, et Nevelskoi oli teinud märk-
sa enam, kui oleks nõudnud tema kui vene 
ohvitseri au. Seetõttu otsustas ta meeskonna 
vabastada. Mõni aeg hiljem saatiski ta Ne-
velskoi koos oma meeskonna elujäänutega 
maale Liibavi (Liepaja) lähistel.

Lahingus oluliselt kannatada saanud kuu-
ter Opõt võeti hiljem Tema Majesteedi Ing-
lise kuninga teenistusse ning laev sai uueks 
nimeks HMS Baltic. Seejärel osales Baltic 
üsna mitmes inglaste operatsioonis Lääne-
merel. Muuhulgas osales laev Paldiski sada-
ma blokeerimisel. Kuid juba 1810. aastal müü-
di Baltic erakätesse ning laeva edasine saa-
tus on teadmata. Oma tähtsaima lahingu an-
dis see laev aga just Naissaare lähedal jaani-
laupäeval 210 aastat tagasi.

Paar aastat hiljem seilas Naissaare lahin-
gus osalenud briti fregatt Salsette juba Va-
hemerel. On teada, et just see laev toimetas 
sealkandis ringi seikleva lord Byroni 1810. 
aastal Smyrnast (praegu Izmir) Istanbuli. Poo-
lele teele jäid Dardanellid, kus tehti peatus, 
et oodata luba Istanbuli sadamasse seilami-
seks. 3. mail 1810 ujus George Gordon Byron 
koos leitnant Wiliam Ekenheadiga Darda-
nellide ühelt kaldalt teisele.

Mis sai aga lahingus osalenud laevade 
kaptenitest hiljem? Gavriil Nevelskoi jätkas 
teenistust Vene laevadel kuni erruminekuni 
1826. aastal. Seejärel siirdus ta oma maamõi-
sa, kus suri 1841. Walter Bathurst siirdus 1824. 
aastal erru, kuid astus Kreeka iseseisvussõ-
ja ajal taas teenistusse ning langes kuulsas 
türklaste vastu peetud Navarino merelahin-
gus 20. oktoobril 1827, milles Inglismaa ja 
Venemaa osalesid juba liitlastena.

Mait TaltsNaissaare Püha Maarja kabel sai taas pühitsetud
se Luterliku Kiriku peapiiskop 
Urmas Viilma ning EELK Stock-
holmi koguduse õpetaja Tiit Pä-
dam ja EELK Tallinna Rootsi-
Mihkli koguduse õpetaja Patrik 
Göransson. Orelil mängis Ma-
ris Oidekivi-Kaufmann, Kose 
pasunakoori juhatas Kahro Ki-
vilo. Jumalateenistusel esinesid 
veel Sofia Joons (kes on ise ran-
narootsi päritolu, emapoolsed 
juured ulatuvad Püünsisse), Pee-
ter Paemurru, Piia Paemurru, 
Melissa Carita Ots, Ingmar As-
kur Erm, Marietta Elisabet Erm 
ja Helis Oidekivi.   

Urmas Viilma ütles jutlu-
ses, et Euroopa paljud püha-
kojad on müüdud ja kasutusel 
hoopis muul otstarbel. Eestis 
pole seda veel ette tulnud. “See-
pärast peame hindama iga pü-

hakoda ning täitma pühakojad 
eluga,” lausus ta.

Peapiiskop meenutas lühi-
dalt kabeli lugu ning saatust 
pärast viimast sõda. Hoone oli 
1990ndate alguseks nii vilets, 
et tunnistati taastamiskõlbma-
tuks. Ühiste jõududega on ka-
bel ometi tänaseks heas korras 
ja pühitseti uuesti iseseisvuse 
taastamise 27. aastapäeva eel. 
Teenistusel pühitseti eraldi kell, 
orel, kantsel ja altar. Kaks vii-
mast said ka uued katted ning 
muu vajaliku.

Teenistuse lõpus andsid ko-
guduse, eestirootslaste esindu-
se ja sõprade esindajad külalis-
tele üle kingitused. Külalised 
tegid ka sissekanded auraama-
tusse, ühispildistamine oli kiri-
ku õuel. Vallavanem Siim Kal-

las andis üle eesti- ja rootsi-
keelse Naissaare kaardi, mida 
printsess Victoria huviga uuris.

Et ajakava oli juba nihkes, 
siis tuli külalistel ja nende 
kaaskonnal Naissaarelt peatselt 
lahkuda. Kell 17.20 vuras au-
todekolonn sadama suunas, et 
printsess Victoria, prints Dani-
el ning meie riigipea abikaasa-
ga jõuaksid Wambola pardale. 
Ees ootas õhtune ühislaulmine 
Tallinna lauluväljakul, pärast 
mida lendasid külalised koju, 
mis asub vaid mõned sajad ki-
lomeetrid läänepool. Loodeta-
vasti jäi ka kõrgetele külalis-
tele sündmustest tulvil päev 
kauaks meelde.

Ott Kask

Viimsi valla-
vanem Siim 
Kallas andmas 
üle valla 
kingitust. Foto 
Tiit Mõttus

Ühispilt kabeli-
õuel pärast 
taaspühitse-
mise tsere-
mooniat. Foto 
Annika Haas

Merelahing Naissaare vetes

Duell fregatt Salsette’i ja kuuter Opõti lahing. Repro: Leonid Blinovi 1889. aastal valminud maalist.
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Laste 7. suvelugemine 
Viimsi raamatukogus 
oli edukas
Alates 2012. aastast on  Viimsi raamatukogu 
laste suve mitmekesistamiseks ja lugemise 
populariseerimiseks läbi viinud 1.–9. klasside 
õpilaste suvelugemise üritust. Kui 2012. aastal 
oli osalejaid 23, siis tänavu oli osalejaid juba 
180, kellest vähemalt 5 raamatut luges läbi 126 
last ja noort.

Suvelugemise tutvustuseks 
mõni rida selle korraldusest. 
Osalemine toimus kolmes va-
nuserühmas: 1.–3. klasside 
õpilased, 4.–6. klasside õpi-
lased ja 7.–9. klasside õpila-
sed. Igale vanuserühmale pa-
kuti lugemiseks 20 raamatut, 
mille hulgas oli vanemaid, pi-
sut unustuse hõlma vajunud, 
ja ka uuemaid auhinnatuid nii

eesti- kui ka väliskirjanike ilu- ja teadmiskirjandust. 
Selle aasta lemmikuraamatuteks olid Kätlin Vainola 

“Nähh Pariisis”, Håkon Øvreås “Pruune”, Tiina Männap-
soo “Lemmiklooma teine elu”, David Walliamsi “Rotibur-
ger” ja Katja Millay “Vaikuse meri”.  

Tublimad lugejad, kes lugesid arvult enim raamatuid, 
olid Ralf Maapalu (44 raamatut), Sander Estna (37 raama-
tut, Maria Smirnova (27 raamatut), Lukas Suits (23 raama-
tut) ja Nora Adeele Kalda (22 raamatut).

15–20 raamatut lugesid läbi Kaili Pruul, Liis Getter 
Saar, Marinel Piirsoo, Irene Praks, Erika Sammelselg, Eva 
Sammelselg, Carolina Valgur, Kadi Vahemäe, Lisete Möll, 
Marian Ekker, Gretel Adelbert, Rael Natali Ets, Hanna 
Grete Rebane, Zlata Smelova, Kaspar Karp, Laur-Markus 
Sandberg ja Roderik Gross. 

Nagu ikka toimus ka sellel aastal 22. augustil pidulik 
lõpuüritus, kuhu kutsuti osalema need, kes jõudsid suve 
jooksul läbi lugeda 5 või enam raamatut. Raamatukogu 
oleks väga soovinud kutsed saate kõigile suvelugemises 
osalenutele, kuid kahjuks praegused ruumiolud ei võimal-
danud seda. 

Hoogsal lõpupeol autasustati meenetega tublimaid lu-
gejaid, esines Mullimeister ja söödi maitsvat torti.  

Lõpuüritus sai tänavugi teoks tänu sponsoritele: AS 
Tampe, Atlantis H2O Aquapark ja Viimsi Kino, AS Rahva 
Raamat, Eesti Kultuurkapital ja Viimsi vallavalitsus. 

Suur tänu tublidele noortele lugejatele, nende perede-
le, kes elasid kõigiti suvelugemisele kaasa, ja loomulikult 
headele sponsoritele!

Viimsi raamatukogu

“Nii äge oli!”, “Millal jälle 
mängida saab?”, “Kõige 
toredam oli see 20-minu-
tiline mäng!” – need ja 
mitmed teised suure õhi-
naga hõisatud laused 
kõlasid 21. augustil Viimsi 
RMK külastuskeskuse 
II korrusel, kus äsja oli 
lõppenud värskeid tead-
misi ja kaasahaaravaid 
mõtteduelle pakkunud 
gomoku õpituba.

Gomoku ehk “Viis nuppu ritta” 
on Jaapani lauamäng, kus ruu-
dulisel laual tuleb kas horison-
taalis, vertikaalis või diagonaa-
lis ritta saada 5 nuppu. Kes sel-
le tulemuse esimesena saavu-
tab, ongi võitja. Geniaalselt liht-
ne ja meeletult kaasahaarav. Go-
moku professionaalse versioo-
ni nimi on aga rendžu. Viimsis 
selle traditsioonilise mõttemän-
gu reegleid ja nippe jaganud 
gomoku- ja rendžuõpetaja Ants 
Soosõrv on olnud Tallinna Hu-
vikeskus “Kullo” mõttemängu-
de õpetaja juba aastast 1989 
ning juhendab mõttemängude 
ringe mitmes pealinna ja Har-

jumaa koolis. Ta oli Eesti meis-
ter rendžus aastatel 2011, 2012 
ja 2014 ning raamatu “Gomoku 
ja rendžu algajaile” (Eesti Rend-
žuliit, 2009) koostaja.

Viimsi õpitoa esimese osa 
jooksul said lapsed nii ükstei-
sega mängu harjutada kui ka ju-
hendaja Ants Soosõrvega koos 
nippe õppida. Pärast hädavaja-
liku puhkepausi toimus aga tõe-
line mõttelahing – kõik osale-
jad asusid võistlema ning pin-
gelise turniiri järel selgus, kes 
seekord kõige paremini nuppe 

ritta seada suutis. Juhendaja rõ-
hutas korduvalt, et oluline ei ole 
kiirus, vaid pigem tuleks iga käi-
gu tegemiseks võtta piisavalt 
(mõtte)aega – maailmas pee-
tavatel suurturniiridel võib ühe 
nupu liigutusele eelneda tunde 
kestev mõttetöö.

Viimsi esimeses gomoku 
õpitoas osales 24 last, kellest
noorim oli 5-aastane ning va-
nimad olid 12-aastased. 17 poi-
sile pakkusid väärilisi mõtte-
duelle 7 tüdrukut ning I koht 
kuuluski seekord just neiule – 

enim võite kogus 9-aastane Nora 
Adeele, II–III koha saavutasid 
William (9) ja Aksel (7). Pisi-
kese auhinna ning toreda enne-
lõuna said aga kõik kohale tul-
nud lapsed.

Gomoku õpitoa korralda-
jaks oli MTÜ Viimsi Mõtte-
sport, mis asutati sel kevadel ka-
he viimsilase – Pille Petersoo 
ja Aivar Põlda – poolt. Pille ja 
Aivari enda lapsed on suured 
mõttemängude fännid, seega tun-
dus ainumõeldav, et nende har-
rastamiseks ei peaks iga kord 
kesklinna või lausa Mustamäe-
le sõitma, vaid võimalused võik-
sid olla kodule lähemal. Pille 
sõnul näitas esimene õpituba, 
et huvilisi Viimsis jätkub. “Plaa-
nime korraldada analoogseid 
mõttespordi üritusi edaspidigi, 
näiteks regulaarseid male- ja 
kaberinge Viimsi koolides ja 
lasteaedades,” kinnitas Peter-
soo. Huvilistel tasub end MTÜ 
Viimsi Mõttesport tegevusega 
kursis hoida Facebooki kaudu 
https://www.facebook.com/
viimsim6ttesport/.

Helen Saluveer

9.–18. juulini toimus 
Erasmus+ noortevahetus-
projekt “Youth partici-
pation & Inclusion“ (tlk 
“Noorte osalus ja kaasa-
mine“) Hispaanias Anda-
luusia piirkonna väike-
linnas Puete Genilis koos 
Hispaania, Prantsusmaa, 
Poola, Slovakkia ja Ru-
meenia 18–30-aastaste 
noortega. 

Erasmus+ projektide üheks suu-
reks osaks on kultuuriõhtud. 
Samuti oli meil võimalus tutvu-
da nii Malaga kui ka UNESCO 
maailmapärandi nimistusse kuu-
luva Cordobaga. Põgusalt veet-
sime aega ka Andaluusia pea-
linnas Sevillas.

Eestlaste grupp koosnes kok-
ku neljast osalejast (vanuses 18–
27) ning grupijuhist. Kõik eri-
neva taustaga ning Erasmus+ 
projektide kogemusega.

Mis noortevahetusest 
osalejatele enim 
meelde jäi?

- Pimedate kirja ning viipe- 
keelse tähestiku õppimine. 

- Huvitav oli reaalselt tutvu-
da Hispaania siesta kultuuriga 
ehk päeval (alates kella 12-st), 
mil peaks kõige palavam aeg 
olema, olid poed ja avaliku sek-
tori asutused (nt politseijaos-
kond) suletud ning avati alles 
peale kella 17. Olgugi, et tege-
likult oli päeva kõige palavam 
hetk vaid kell 16–17. 

- Tutvumine teiste riikide 
kommetega.

- Isegi kui tekkis keelebar-
jäär, oli võimalik end kuulda-
vaks teha. Näidates, et kui väga 
tahta, on võimalik end väljen-
dada. 

- Kümne päevaga sai lisaks
kultuuriliste teadmistele aren-
datud ka hispaaniakeelset sõna-
vara.

- Näha rohkem kui ühte väi-
kest Hispaania linnakest.

- Meeldejääv oli pargis apel-
sinipuude all jalutamine. 

- Väga hea inglise keele prak-
tika (eestlased saavad üldiselt 
projektides hea inglise keele 
oskuse eest tihti kiita).

- Hispaanlaste sõbralikkus.
- Projekti teemal lühifilmi te-

gemine, seda nii stsenaristi, näit-
leja, režissööri kui ka toimeta-
ja rollis.

Lühifilmide ja projekti te-
gemistega on võimalik tutvuda 
sotsiaalmeedias Facebook Youth 
Exchange & Inclusion lehel.

Kindlasti soovitame teiste-
legi kasutada Erasmus+ noor-
tevahetusprojektide võimalusi, 
et praktiseerida ja arendada ing-
lise keele oskust, saada õpitu-
badest uusi teadmisi ja oskusi, 
tutvuda kohaliku ja teiste osa-
levate maade kultuuriga, jaga-
da kogemusi ning veeta unus-
tamatud 10 päeva uute sõprade 
seltsis. 

Kaija Mägi
Eesti noorte grupijuht

Järgmine peatus Hispaania!

Viimsi lapsed õppisid gomokut mängima

Gomoku lauamängu huviliste grupipilt. Foto Helen Saluveer

Grupipilt Cordobas. Foto Erakogu

Suvelugejad said palju kiita. Fotod Elise Rand

Noored lugejad olid lõpupeol väga aktiivsed ühistegevustes 
kaasa lööma. 
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NOORED

Kui miski on armas, soe, 
kõrva ja südant paitav ja 
palju rõõmu toov, siis on 
see just Pisimusa kont-
serdisari, mis möödunud 
aasta oktoobrist alates 
kuni suveni iga kuu Viimsi 
huvikeskuses beebidel ja 
väikelastel ning nende 
vanematel külas käis. 

 
Pisimusa kontserdid 
on erilised 
Seal võib väike kuulaja tunne-
tada ja kuulata muusikat just nii 
nagu talle sobib – kas tantsides, 
joonistades, keerutades või em-
me süles magades. Need kont-
serdid on piisavalt pikad, et 
äratada muusikahuvi ja ergu-

tada meeli, kuid piisavalt lühi-
kesed, et mitte väsitada väikest 
kuulajat. Need Pisimusa hom-
mikud on kõik väga eriilmeli-

sed, rikastades oluliselt nii va-
nemate kui ka laste muusika-
list toidulauda.

Erksad pisimusalased ning 

MTÜ ERGAMUS Kelli Uus-
tani ja Liina Särkineni isikus 
tõid iga kuu väikeste vaatajate 
ette põnevaid muusikuid, pille 
ja lauluhääli. Sai kuulata harfi 
ja törisevat torupilli, nõkutada 
nõtke flamenko saatel või nau-
tida helisevaid šansoone. Sai nal-
ja ja naeru ja törtsu tõsist muu-
sikat ka. Põrsas Peppast Beet-
hovenini. Igakuistest kuulaja-
test kujunesid Pisimusa oma-
moodi fännid, kes koos lastega 
kontserte täiel rinnal nautisid. 

Juba laupäeval, 22. septemb-
ri hommikul kell 10.30 avab Pi-
simusa taas oma hooaja Viimsi 
huvikeskuses ning pisikesi ja 
suuri kuulajaid ootavad jälle-
gi kirjud vaibad ja rõõmsad muu-

sikud, hommikukohvik ja pal-
ju muud. 

Uued tuuled puhuvad 
nii programmi kui ka 
päevade osas
Esinejateks on sel sügishooajal 
tuntud näitlejad ja lauljad, kes 
ise ka just kas said või on saa-
mas lapsevanemateks ja laula-
vad oma lemmik (laste)laule 
erinevate instrumentide saatel. 
Tulla on lubanud nii Venno Loo-
saar kui ka näiteks näitleja-
laulja Mihkel Tikerpalu. Hoo-
aja avab 22. septembril laulja 
Jakko Maltis koos oma väikese 
Loorega. Tundub, et see sügis-
hooaeg on esinejate poole pealt 
rohkem isade päralt, kuid mitte 

päris. Kuna eelmisel aastal oli 
mureks, et esmaspäevahommi-
kustele kontserditele paljud em-
med ja issid ei jõudnud, siis sel 
aastal toimuvad Pisimusa kont-
serdid laupäeva hommikuti koos 
mõnusa hommikukohvikuga ja 
lisategevustega lastele.

Pisimusa hommikud toimu-
vad ikka korra kuus ja selle sü-
gistalvise hooaja Pisimusa lau-
päevakud on: 22. septembril, 13. 
oktoobril, 10. novembril (koos-
töös Viimsi Happy Jazz Festiva-
liga) ja 15. detsembril. Emmed-
issid, haarake oma väikesed nae-
rusuud kaasa ja kontserdile! Pisi-
musa ootab oma fänne ja rõõmus-
tab iga uue väikese kuulaja üle.

Kelli Uustani

Pisimusa ootab korra kuus laupäeviti kontserdile

ARVAMUSI ETTEVõTJATELT
n Jaanika Lauk, Viimsi Hambakliinik OÜ: Viimsi Hambakliini-
kus töötas 16-aastane hakkaja neiu Anett, kelle ülesanneteks olid 
patsiente kliinikus visiidieelselt tervitada, patsientidele vastuvõ-
tuaegu broneerida nii interneti, e-posti kui ka telefoni teel ning 
samuti patsientidega arveldamine vastuvõtu järgselt. Võib tõ-
deda, et noori tuleb rohkem usaldada, neid kaasata töödes-
se-tegemistesse ning mitte karta abiliste iga. Meie ettevõtte 
soovib kindlasti jätkata malevaga koostööd – see näitab noor-
tele, millised ametid kus ettevõtetes tegutsevad, et tulevikus 
oleks karjäärivalikuid tehes ettekujutus võimalustest suurem. 
n Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor: MLA Viimsi Laste-
aiad pakkus malevalastele tööd Astri, Karulaugu ja Päikeseratta 
majades. Kiidame ja täname lasteaias malevasuve veetnud male-
vanoori! Loodame, et  mõni noortest sai lasteaiaõpetaja pisiku-
ga nakatatud.
n Viktoria Tuulas: Nüüd, kui malevasuvest 2018 tehakse kokku-
võtteid, olen valmis noortele tööd pakkuma igal ajal, iga ilmaga 
ja seda ilma kõhkluseta. Erakordselt andekad, hea lastetoaga, 
tarmukad noored inimesed, Viimsi valla poolne asjade sujuv kor-
raldus ning reaalne kahepoolne kasutegur on nendeks märksõ-
nadeks, miks julgustan ka teisi Viimsi ettevõtjaid seda suurepä-
rast võimalust kasutama.

17. augustil lõpetas töö 
Viimsi õpilasmaleva teine 
vahetus, kus osales 
53 noort. Kokku osales 
Viimsi maleva projektis 
kahes vahetuses 140 noort 
vanuses 13–25.

Viimsi vallavalitsuse haridus- 
ja kultuuriamet, ehitus- ja kom-
munaalamet ning Viimsi noor-
tekeskus koostöös Viimsi ette-
võtetega korraldasid meelde-
jääva malevaprojekti, mille raa-
mes said noored nii töö- kui ka 
ühistegevuse kogemuse.

Viimsi õpilasmaleva esime-
ne vahetus toimus 14. juunist 
27. juunini ning teine vahetus
6. augustist 17. augustini. Male-
vas osalesid sel aastal noored, 
kes õigeaegselt esitasid avaldu-
se ja motivatsioonikirja, käisid 
töövestlusel ning koolitusel. 
Noortel oli 10 tööpäeva, näda-
lavahetused vabad ning tööpäe-
vade pikkus oli 4 tundi. Iga-
päevasele tööle järgnesid lõu-
nasöök ja vaba aja tegevused.  

Malevlaste töötasu maksis 
Viimsi vallavalitsus. Innovaati-

listel töökohtade võimaldami-
seks ja malevanoorte vaba aja 
tegevuste finantseerimiseks taot-
leti ja saadi toetus Eesti Noor-
sootöö Keskuselt (ENTK).

13–14-aastased noored tegid 
malevas heakorratöid ning ker-
gemaid abitöid, heakorrarühmad 
töötasid nii valla objektidel kui 
ka haridusasutustes. Esimeses 
vahetuses tegutses 5 ning teises 
3 heakorrarühma. Heakorrarüh-
madel olid eraldi rühmajuhid, 
noorsootöötajad, kes on läbi-
nud laagrikasvataja koolituse. 
Korrastati Püünsi spordivälja-

kud ja ranna äär, Teigari spor-
diplats, Laidoneri park, Süda 
park ning tehti korda Randvere 
kooli lillepeenrad ja sisehoovid. 
Pidevalt puhastati Haabneeme 
randa. Lisaks töötasid noored 
Viimsi lasteaedades, Viimsi raa-
matukogus, Viimsi vabaõhu-
muuseumis ja Rannarahva muu-
seumis.

Vanematel noortel oli või-
malus õpilasmaleva raames saa-
da töökogemus Viimsi ettevõte-
tes. Teist aastat jätkus koostöö 
SPA Tours OÜ-ga ning Viim-
si Keskuse firmadega (Apollo 

kauplused OÜ, Koduekstra OÜ, 
Selver AS, Sportland Eesti AS). 
Esmakordselt toimus koostöö 
firmadega Viimsi Äritares (OÜ 
Starset, DoomDev OÜ, Saia-
kohvik OÜ, Viimsi Hambaklii-
nik OÜ ning Velsti Trade OÜ), 
ABC Supermarkets AS-iga ja 
Põnnipesa lasteaiaga. Ettevõt-
ted pakkusid noortele innovaa-
tilisi töökohti ning noored said 
sealt erilise töökogemuse.

Lisaks tööle olid malevas 
ühised vabaaja tegevused. Toi-
musid tutvumisõhtud, Civitta 
OÜ poolt viidi läbi virtuaalne 

Viimsi õpilasmalev 2018

õenduse töötuba, praktiseeriti 
Cashflow mängu, mängiti bow-
lingut ja lasergame’i, pääseti 
välja põgenemistubadest, läbiti 
seiklusrada ja hüpati VIMKA-s. 
Lisaks toimus veel Eesti Töö-
tukassa poolt läbiviidav töötu-
ba “Avasta end” ning Kristi Pihti 
poolt läbiviidav töötuba “Ter-
vislike kokteilide valmistami-
ne” ning erinevad kohtumised 

ja kokkusaamised Viimsi noor-
tega ja ettevõtjatega.  

Suured tänud kõikidele tub-
lidele maleva noortele, rühma-
juhtidele, töö korraldajatele, 
ENTK-le ja kõikidele koostöö-
partneritele Viimsi ettevõtetes!

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö 

peaspetsialist

Pisimusa Viimsi huvikeskuses.

Maleva teise vahetuse avamine. Foto Elis Mäeots



LASTELE JA NOORTELE
ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
3–6 elukuud R 9.45–10.30
6–11 elukuud N 9.30–10.20   
1–2-aastased I rühm 
T 9.30–10.30   
1–2-aastased II rühm 
T 10.45–11.45   
2–3-aastased I rühm 
K 9.30–10.30  
2–3-aastased II rühm 
K 10.45–11.45   
3-aastased I rühm E 16.50–17.30 
3-aastased II rühm 
E 17.40–18.20 
3-aastased III rühm 
N 10.45–11.25 
4-aastased K 17.30–18.15 
5-aastased K 18.30–19.15 
5–6-aastased T, N 17.30–18.10 
6–7-aastased E 18.30–19.15 
6–8-aastased T, N 18.20–19.00 
8–12-aastased N 16.30–17.15  
13–16-aastased T 16.30–17.15 
7–19-aastaste solistiõpe 
Vabu kohti ei ole! 
Juhendaja Ita-Riina Pedanik 
Info ja registreerimine: 
itariina@riadne.ee

BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VõIMLEMINE 
3-kuused kuni 1-aastased 
P 9.30–10.30
1–3-aastased P 10.30–11.30
3–5-aastased P 11.30–12.30
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: 
vello.vaher@gmail.com 

BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VõIMLEMINE
2–6-kuused E 12.30–13.15
6–12-kuused (roomavad) 
E 11.30–12.15    
1-aastased E 9.30–10.15    
2–3-aastased E 10.30–11.20    
Treener Reet Post 
Info ja registreerimine: 
reet@okobeebi.ee 

LASTE JOOGA
5–8-aastased K 17.20–18.15  
9–11-aastased K 15.15–16.10  
12–15-aastased K 16.15–17.20  
Treener Merylin Pavel
Info ja registreerimine: 
noobihaldjas@gmail.com

LASTE RÜTMIKA JA TANTS
3–4-aastased E 17.00–17.45  
5–6-aastased E 17.45–18.30        
7–9-aastased E 18.30–19.15  

Treener Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: 
piret@heatujustuudio.ee 

KAIE KõRBI BALLETISTUUDIO
4–5-aastased T, N 17.30–18.30 
6–7-aastased T, N 16.30–17.30 
8–10-aastased T, N 15.30–16.30
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee

TALLINNA TANTSUKOOL 
4–7-aastased T, N 17.15–18.00
9–11-aastased T, N 16.00–17.00
Info: info@tantsukool.eu

TANTSULINE ILUVõIMLEMINE 
3–4-aastased (tüdrukud) 
E 17.00–17.45   
3–5-aastased (tüdrukud) 
E 11.00–11.45
5–6-aastased (tüdrukud) 
E 17.45–18.30, N 18.30–19.15 
(2 x nädalas)
Treener Lilian Veetamm
Info ja registreerimine: 
lilian@prodance.ee 

SHOWTANTS
7–15-aastased E 16.00–17.00
7–15-aastased R 15.30–16.30
Treenerid Grisse Koppel ja 
Lilian Veetamm
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

CONTEMPORARY DANCE
7–15-aastased R 16.30–17.30
Treener Grete Õunap
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

JJ-STREET HIPHOP 
7–13-aastased E 15.15–16.15, 
K 15.30–16.30
9–15-aastased E 16.15–17.15, 
K 16.30–17.30 
Treener Gerly Tuur
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee

LOOVKUNSTI TUNNID 
3–6-aastased K 18.00–19.00     
1.–3. klass K 15.00–15.50        
Juhendajad Eveli Apri, Airi Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

NUKUMÄNGUDE RING
1.–3. klass K 16.00–16.50    
Juhendajad Eveli Apri, Airi Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

MOEJOONISTAMISE ABC
Noortele ja täiskasvanutele 
T 18.00–19.30
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

ROBOOTIKA
1. klassi lapsed E 15.00–16.30 
2. klassi lapsed E 16.30–18.00
Registreerimine: 
liia.tammes@gmail.com
Lisainfo: robokaru.ee 

MINILABOR
Koolieelikud N 16.45–17.30 
või R 17.30–18.15  
1.–3. klass R 15.00–15.45 
Info: www.minilabor.ee

BUMBLE INGLISE KEELE JA 
KULTUURI HUVIRING
4–6-aastased T 17.45–18.25  
Info ja registreerimine: 
gerda@bumble.ee 

TÄISKASVANUTELE
PILATES
E, K 12.00–13.00
Treener Signe Kampus
Info ja registreerimine: 
signekamp@gmail.com
T 18.–19.10 
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com
K, N 19.00–20.15 
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee 

LIHASTREENING
K 18.45–19.45; P 12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: 
juta.rahkema@gmail.com

SHINDO
T 19.15-–20.15
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com 

VINYASA JOOGA
T 20.30–21.30; N 20.00–21.00
Treener Heilike Engbusk

Info ja registreerimine: 
jooga@asana.ee

EMME JA BEEBI FITNESS JOOGA
T 10.00–11.00
Treener Pirkko Kuusik
Info ja registreerimine: 
imelineolemine@gmail.com

FITNESS JOOGA
E, K 20.00–21.00
Treener Pirkko Kuusik
Info ja registreerimine: 
imelineolemine@gmail.com

KUNDALINI JOOGA
P 15.30–16.30
Treener Pirkko Kuusik
Info ja registreerimine: 
imelineolemine@gmail.com

KLASSIKALINE JOOGA
K 20.30–21.45
Treener Annika Hüüdma
Info ja registreerimine: 
annikahyydma@gmail.com

SELTSKONNATANTS
Algajad N 18.00–19.00
Edasijõudnud I N 19.00–20.00 
Edasijõudnud II N 20.00–21.00
Treener Alar Kaasik 
Info ja registreerimine: 
info@seltskonnatants.ee

NAISTE BALLETT
T, N 11.30–13.00; R 19.00–20.30 
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: 
tiina.rebane@gmail.com

SALSA
T, N 20.30–21.30 
Info ja registreerimine: 
www.tantsukeskus.ee 

ARRAKIS TANTSUSTUUDIO 
IDAMAISED TANTSUD
T 18.45–20.15 
Info ja registreerimine: 
info@arrakis.ee 

VIIMSI TANTSUKLUBI
R 19.00–20.00 (kord kuus)
Juhendaja Kairi Lehtpuu
Info ja registreerimine: 
kairi@peep.net.ee

FOTOGRAAFIAKURSUSED 
ALGAJATELE
T 19.00–20.30 
Juhendaja Kristjan Rosin
Info ja registreerimine: 

10       

HUVIKESKUS
31. august 2018   VIIMSI TEATAJA   

Viimsi huvikeskuse huviringid 2018/2019 hooajal
viimsifoto@gmail.com

FOTOKLUBI
N 19.00–21.00 (kord kuus)
Juhendaja Peep Kirbits
Info ja registreerimine: 
fotoklubi@peep.net.ee 

INGLISE KEEL
Algajad, taasalustavad, 
keskaste, edasijõudnud, 
individuaaltunnid
õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: 
reelisaluveer@gmail.com

HISPAANIA KEEL
K 17.30–18.45
Info ja registreerimine: 
a.s.wesman@gmail.com

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15-20.15 
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

EAKATE KÄSITÖÖRING
K 11.00–13.00 (2 korda uus)
Juhendaja Ljuba Keskküla
Info ja registreerimine: 
tel 5816 7516

õMBLUSRING
N 18.00–19.30 
Juhendaja Häli Veskaru
Info ja registreerimine: 
hveskaru@gmail.com

MOEJOONISTAMISE ABC
T 18.00–19.30
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

KERGEMUUSIKAKOOR 
ViiKerKoor
E 18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Paul Kalle
Info: indrek.umberg@concert.ee

VIIMSI MUUSIKALITEATER
T 18.00, P 13.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR
SEGAKOOR VIIMSI
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Marko Laving

Info: tel 511 1128

SEGARAHVATANTSURÜHM 
VALLA-ALUNE
Viimsi päevakeskuse saalis 
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E, K 19.30–21.00
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

Viimsi huvikeskuse NOORTE-
KAPELL
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL 
PIRITA
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644

RANDVERE PASUNAKOOR
E 18.30–21.30
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com

PILLIõPE
KITARRIõPPE INDIVIDUAAL- JA 
RÜHMATUNNID
Koolilastele ja täiskasvanutele
Ajad kokkuleppel
õpetajad Toomas Laur ja Juss 
Kaarepere
Info ja registreerimine: 
tomlaur@gmail.com, 
jusskaarepere@gmail.com

LÖÖKPILLIRING SILVERDRUM
Koolilapsed (üle nädala) 
K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

RANDVERE NOORTEKESKUSES
KITARRIõPPE RÜHMATUNNID
Koolilastele ja täiskasvanu-
tele R 18.00–19.00
õpetaja Juss Kaarepere 
Info ja registreerimine: 
jusskaarepere@gmail.com

RENDIME RUUME ERINEVA-
TEKS SÜNDMUSTEKS

Info: viimsi@huvikeskus.ee 
ja tel 602 8838,

www.huvikeskus.ee, 
www.facebook.com/

ViimsiHuvikeskus,
 www.instagram.com/

viimsihuvikeskus 



    11VIIMSI TEATAJA   31. august 2018

KULTUUR

31. august – 23. september

Viimsi valla kultuurikalender

Korraldaja: Viimsi Gümnaasium
Männi tee 2 väljakul

12. september kell 10.30 
Viimsi XV Rannajooks
Lasteaiaealistele lastele
Korraldaja: MLA Viimsi 
Lasteaiad
Haabneeme rannas

14. september kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 eurot
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses

22. september kell 10.30
Pisimusa perehommik koos 
Jakko Maltise ja tema tütre 
Loorega
Perepilet 15 €, lapsevanem + 
laps 10 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

23. september kell 12
Laste etiketi õpituba 
“Viisakas ja enesekindel 
suhtleja“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

23. september kell 14
Laste orelikontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

EAKATELE
6. september kell 15
Vanavanemate päev
Korraldajad: päevakeskus 
koostöös noortekeskusega
Randvere külakeskuses

9. september kell 13
Vanavanemate päeva kontsert 
“Vahvad variatsioonid tšellole 
ja akordionile“

JUMALATEENISTUSED
2. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus

8. september kell 12
Jumalateenistus armulauaga
Naissaare Püha Maarja kabelis

9. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus

16. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere kirikus

23. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere kirikus

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

Tiina Alveri fotonäitus
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Ajutine näitus “Georgia 2008“ 
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 15. september
Tarrvi Laamanni kunstinäitus 
“Rannad ja rütmid“
Prangli sadamakuuris Noor 
kaardivägi

3.–22. september
Loodusfotograaf Naatan 
Hollmani näitus “Loodus – 
Eesti Vabariigi raudvara“
Viimsi huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

õPI- JA JUTUTOAD
8. september kell 11
Loeng-töötuba “Konstellat-
sioonimeetodi tervendav 
mõju“
Lektorid Kristel Rannamees ja 
Heldo Korbe
Loeng toimub otseülekandena 
Kirna mõisast
Sissepääs tasuta!
Registreerimine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

9. september 9–21
Elujõusaali hooaja avapäev
Lisainfo: www.elujousaal.ee, 
tel 523 9362
elujousaal@gmail.com
Elujõusaalis

20. september kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Imetamise argipäev“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

22. september kell 11
Loeng “Inimese terviklik tervis: 
viie tasandi tervis”
Lektor Ville Jehe
kell 14
Loeng “Toitumine ja loodus-
ravi ülekaalu ja veresuhkru 
tasakaalutuse puhul”
Lektor Liis Orav
Loengud toimuvad otseüle-
kandena Kirna mõisast
Sissepääs tasuta!
Registreerimine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

SPORT
23. september kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – Jalg-
palliklubi Tallinna Kalev III
Viimsi staadionil

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
31. august kell 21
DJ Marek Talivere
1. september kell 21
VJ Sass Nixon
7. september kell 21
L’Dorado / DJ Marek Talivere
8. september kell 21
VJ Andrus Kuzmin
14. september kell 21
Artjon Savitsi bänd / VJ Lenny 
LaVida
15. september kell 21
VJ Sass Nixon
21. september kell 21

Payback / VJ Lenny LaVida
22. september kell 21
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

13. september kell 20
Comedy Estonia Viimsi 
Open Mic
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
1. september 
1. ja 9. klasside aktused
kell 10 – 1.a, b, c, d ja 9 a, b, 
c, d, s
kell 13  – 1.e, f, g ja 9 e, f, g, h
Viimsi Koolis

1. september 
1. klasside aktused
kell 12
Haabneeme Koolis
kell 13
Randvere Koolis
kell 14
Püünsi Koolis

1. september kell 14.45
Teadmistepäeva tähistamine
Rongkäik Viimsi Kooli juurest 
Viimsi Gümnaasiumini
Pihlaka istutamine jm
Korraldaja: Viimsi Gümnaasium

6. september kell 10
Viimsi Gümnaasiumi avaaktus
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis

6. september kell 15
Vanavanemate päev
Korraldajad: päevakeskus 
koostöös noortekeskusega
Randvere külakeskuses

10. september kell 9
Lendude päev
Toimuvad meeskondlikud 
mängud

Andreas Lend (tšello)
Allan Jakobi (akordion)
Korraldajad: PLMF ja Viimsi 
päevakeskus
Sissepääs tasuta!
Viimsi päevakeskuses

12. september 
Väljasõit Hüüru mõisa 
etendusele “Kuuvarjutus“
Kell 17.15 buss väljub Mähe 
Aedlinna peatusest
Kell 17.30 buss väljub Haab-
neeme peatusest
Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125

20. september kell 16
Sügishooaja avamine
Ringidesse registreerimine
Klassikamuusika kontsert: 
bariton Harald Weiler
klaveril Anneli Merelaid
Õnnitleme suve sünnipäeva-
lapsi
Ootame uusi huvilisi!
Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125
Randvere päevakeskuses

VARIA
8. september kell 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja 
huvitegevuse infolaat
Viimsi Koolis ja õuealal

15. september kell 11–16
Viimsi garaažimüük – 
Kodu kooliks korda!
Registreerimine: 
www.viimsipuhtaks.ee

22. september kell 10–14
Ubinapäev ja sügislaat 
Laadale registreerimine: 
laat@rannarahvamuuseum.ee 
(kodumaine toidukaup, istikud)
Mahlapressimise talgud, regist-
reerimine: helen.kruusvee@
gmail.com või tel 5620 1417
Viimsi vabaõhumuuseumis
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Kindral Laidoneri 
XIX olümpiateatejooksu 
korraldajatel on hea meel 
teatada, et traditsiooniline 
Viimsi mõisapargis kulgev 
jooks on laienemas pargist 
välja. Sel sügisel kasvab 
joostav vahemaa 3 km 
pikkuseks, läbides oma 
teel Karulaugu terviseraja 
mõisapargipoolseid kurve.

Juba 19 aastat on igal mihkli-
kuu teisel poolel kogunenud pal-
jud noored Viimsi mõisaparki, 
et teatejooksus omavahel mõõ-
tu võtta. Jooksul osalevad eri-
nevad sõpruskonnad, koolinoo-
red nii Tallinnast kui ka Viim-
sist, Kaitseliidu ja Kaitseväe 
võistkonnad üle terve Eesti.

Kindral Johan Laidoner täi-
tis aastatel 1931–1934 EOK esi-
mehe kohuseid ja valiti 1934. 
aastal Eesti Olümpiakomitee 
esimeheks. Üheksa aastat olüm-
piakomiteed juhtinud Johan Lai-
doner aitas 1936. aastal viia 37 
Eesti sportlast 8 spordialal Ber-
liini olümpiamängudele. Olüm-
piakoondis naasis Kristjan Pa-
lusalu kahe kuldmedaliga, ka-
he hõbe- ja kolme pronksme-
daliga.

Olümpiamängud kannavad 
endas rahuaadet, Eesti väejuht 
kehastab tungi vabadusele. Ra-

hu ja vabadus on teineteisest la-
hutamatud. Ilma rahuta ei oleks 
vabadust. Meie tänane vabadus 
ei ole kaugeltki mitte iseene-
sestmõistetav. Kindrali mäles-
tusele ning rahule pühendatud 
teatejooks võib igaühes meist 
esile tuua äratundmise oma esi-
vanemate kunagistest pingutus-
test ja võitudest.

Teatejooksu korraldavad 
Eesti Spordiselts Kalev, Eesti 
kaitsevägi, Kaitseliit, Kindral 
Johan Laidoneri Selts ja Viim-
si vald.

Jan Enriko Laidsalu
Kindral Johan Laidoneri Seltsi 

tegevjuht

VIII Pirita sügisjooks 
kutsub starti!
Eesti sügisjooksude kalendris on oma kindla 
koha leidnud Pirita sügisjooks, mis sel aastal 
toimub juba kaheksandat korda pühapäeval, 
23. septembril. 

Sügiskauni Pirita Kloostrimetsa teedel ja radadel saavad 
jooksurõõmu nautida nii suured kui ka väikesed jooksu-
sõbrad, kepikõndijad ja käijad. 2017. aasta võitu on ooda-
tud kaitsma Roman Hvalõnski ja Kelly Nevolihhin. 

Lisaks 6 km pikkusele põhijooksule on kavas ka laste-
jooksud, suur ühisvõimlemine ja meeleolukad näidisesi-
nemised. Lastele tuleb jooksupisikut edasi andma Tallinna 
teletorni maskott ETI ning neil kel distants läbitud saavad 
osaleda Loovustoa kunsti- ja meisterdamistelgi tegemistes.  

Igale sügisjooksu lõpetajale on auhinnaks unikaalne, 
ainult selleks jooksuks kujundatud medal! 

Pirita Sügisjooks 2018 toimumist toetavad: Briketipoi-
sid, RIMI, Sportland, Oriflame, NIKE, Cido, Barilla, Moqyi, 
Kiropraktika Kliinik, Tallinna teletorn, Pirita Seikluspark, 
Eesti Tervishoiu Muuseum, Tallinn Viimsi SPA, Atlantis 
H2O Aquapark, Viimsi Kino, Tallinna linnavalitsus, Pirita 
linnaosavalitsus ja Viimsi vallavalitsus. Projekti on rahas-
tatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. 

Kohtumiseni Pirita Sügisjooks 2018 stardis!
Liikumises on energiat!
Rohkem infot: www.piritajooks.ee 

Laidoneri jooks 
Karulaugu terviserajal

Hetk rivistusest.

Pildil tublimad naiskonnad. Fotod Eesti Kaitsevägi
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REAKUULUTUSED

TEENUS
n Teostan väliterrasside, katusealuste ja sise-
viimistlustöid Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, 
e-post terrassviimsi@gmail.com.
n Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.
n Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. Tehtud tööde kohta 
akt.  Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb 
teie koju. Parima mõju saavutamiseks kombineerin 
erinevaid massaažitehnikaid: klassikaline, spordi-, 
punkti-, lümfi-, kupumassaaž. Tel 509 2550, Reet.
n Otsin  Viimsis 5. ja 3. klassi lapsele kolmeks 
päevaks nädalas koduõpetajat. Tel 521 4334.
n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (Rokson). Majasisesed santehnikatööd. Reo-
veemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisat-
siooni ülepumplate  väljaehitus. Veemõõdusõl-
mede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Tel 5656 7690, Enno.
n Võtan hoida 3–5-aastase tüdruku septembrist. 
Tel 5381 3013.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide 
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, 
e-post info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Õunamahla pressimine teie aia õuntest 
Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 30 kg õunu. 
Tel 5593 5863.
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdus-
võimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 
2632. 
n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1196, Tiiu.
n Kutsume Teid hispaania keele kursustele kolma-
päeviti Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com.
n www.terrassikaubamaja.ee – aitame teid, kui 
on vaja ehitada uus terrass või soovite muuta 
selle tuule- ja vihmakindlaks. Küsi lisa tel 5344 
1811 või info@terrassikaubamaja.ee.
n Tomsolar OÜ pakub puhastus- ja koristusteenu-
seid. Sisepuhastustööd, välipuhastustööd ja eri-
tööd (kokkuleppel). Kontakt: info@tomsolar.eu, 
tel 5553 8308.
n Terrasside, saunade ning fassaaditööd. Uste, 
akende, liistude ja parketi paigaldus. Muud remon-
ditööd. Tel 5360 5083.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, 
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. 
Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. 
Tel 5550 5017.
n Haljastustööd. Tel 5564 7029.
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 Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, 
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava- 
ja unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, 
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Keevitustööd (must metall, alumiinium, rooste-
vaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide 
puhastus ja akende pesu. Info tel 5638 8994, 
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.

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 Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, 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 Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende 
pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994. 
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projek-
teerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post 
ehitus@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. 
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenu-
seid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse 
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, 
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
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 
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 Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes 
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa 
toomine või ladumine, abi toiduvalmistamisel, asja-
ajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõ-
hine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 
0,25 €/km, linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee.
MÜÜK
n Müüa kuiv kask 40 l võrgus 3 €/tk. Kuiv lepp 
2,5 €/tk, puude pikkus 30 cm. Toon kohale. Tel 
5361 2374.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendu-
sed parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava-
komplekt kuni 4 m avale 1595 €. Tiibvärava komp-
lekt kuni 5 m avale 1150 €. www.koduvärav.ee, 
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
TÖÖ
n Maire Eliste Muusikakool pakub lapsesõbraliku-
le muusikule tööd eelkooli lauluõpetajana Viimsi 
Koolis. Töö õhtuti kaks korda nädalas. Rohkem in-
fot www.mariel.ee, tel 502 9115.
OST JA MUU
n Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085.
n Ostan Teie seisva  või mitte töötava auto või 
muu mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatu-
seta! kasutult.seisevauto@mail.ee. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5459 5118, Magnus.
n Ostan teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav 
või seisev auto. Ei pea olema ülevaatust ega kind-
lustust. Tel 5457 5055, alka515@hotmail.com.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.

Need olid kohad, mida 
külastasid reisihuvilised 
Randvere reisiklubi eest-
vedamisel juulikuus.

Gotlandile viis meid kruiisi-
laev Silja Europa, millelt ei puu-
dunud ka meelelahutusprog-
ramm. Neil, kel vähegi särtsu, 
polnud võimalik igavust tunda. 
Põhja-Gotlandisse kulges sõit 
läbi põllumajandusliku ja met-
sase ala. 

Esimeseks peatuseks Krus-
mynta Gården – väikene aro-
maatne ürdiaed, kus sai suve-
niiriks osta kohalikke ürte ja 
teed. Aias asus restoran ning 
oli võimalik mere äärde jaluta-
ma minna. Edasi sõites peatu-
sime varjulise lahe ääres ja kü-
lastasime Lickershamni võluvat 
kaluriküla, kus paekivise mere 
kaldalt avanes võluv vaade me-
rele. Nägime ka saare tuntuimat 
raukarit Jungfrun ehk Neitsit.
Järgmisena külastasime tee-
äärset Bro kirikut. Visbysse ta-
gasi jõudes sõitsime mööda lin-
na kuulsast linnamüürist, mis 
lahutas omal ajal talupoega-
dest põllumehi Visby kaup-
meeste elupiirkonnast. Jaluta-
sime mööda rooside tänavat ja 
lõpetasime ringreisi Visby bo-
taanikaaias. Visbys toimus sa-
mal ajal Rootsi majanduslik ja 
poliitiline iga-aastane suurüri-
tus Almedalsveckan. 

Järgmine reis viis meid läbi 
Baltimaade üle piiri nostalgi-
lisse Valgevenesse. Esimene 
päev kulus sõiduks. Sõit koos 
Leedu-Valgevene piiri ületami-
sega kestis ca 15 tundi. Teisel 
päeval tutvusime kaasaegse Val-
gevene pealinna Minskiga. Ko-
haliku giidi saatel jalutasime 
raekoja platsil, külastasime Pü-
havaimu kirikut, kõndisime Va-
baduse väljakul, kus asub suur 
kaubanduskeskus, millel asub 
kolm korrust maa all. Käisime 
kuulsal Pisarate saarel, mida 
ümbritseb Svisłači jõgi ning mil-
le kurb nimi ja saarel asuv ka-

bel mälestavad valgevenelasi, 
kes on hukkunud Afganistanis. 
Esimese päeva tuur lõppes Ko-
marovski turu ja suure maa-aluse 
kaubanduskeskuse külastusega.

Kolmandal päeval jätkasi-
me oma teekonda mööda Val-
gevenet. Alustasime Radzwil-
lide suguvõsa lossist Niasviž, 
järgmisena tuli Miri loss. Mõ-
lemad lossid kuuluvad UNESCO 
maailmapärandi nimistusse. 
Imetlesime Minski rahvusraa-
matukogu katuselt vaadet Mins-
ki linnale, teel hotelli külasta-
sime veel üht õigeusukirikut, 
mille ees asub Vene patriarhi 
Aleksius II (endine Eesti õige-
usu peapiiskop) kuju.

Eelviimase päeva ringreis 
oli lühike, sest koduteed tuli alus-

Muinasjutuline 
Gotland ja nostalgi-
line Valgevene

tada väga vara. Sel päeval sõit-
sime Valgevene riiklikku rah-
vusliku arhitektuuri ja eluviisi 
muuseumisse – vabaõhumuu-
seumisse, mis asub Minski ra-
joonis Aziarco agrolinnakese ja 
Stroczyca küla vahel. Kohalik 
giid jutustas meile, kuidas elati 
Valgevenes vanal ajal. Õppisi-
me natuke ka kohalikke tantse 
ja ringmänge, mis tegid olemi-
se päris lõbusaks. Viimaseks kü-
lastusobjektiks Valgevenes oli 
Lebjaži veepark, mis oli oma 
kaheksa erineva saunaga suur 
ja võimas.

Suured tänud reisi korral-
dajale Aime Salmistule Rand-
vere päevakeskuse reisiklubist!

Merle Tann
Reisil osalenu

Gotland – me oleme kohal!

Reisiseltskond Minski tänavatel. Fotod erakogu
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“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 
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Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

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

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

Sooduskoodiga 
“Kasutusluba Viimsis”

-15% 
teenuse koguhinnast

www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 5190 7485

Võta meiega ühendust
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Tallinn Viimsi SPA spordi-
klubi on ilmselt üks kõige 
laiemat valikut erinevaid 
treenimisvõimalusi pak-
kuv klubi, kus on võima-
lik treenida ilma lepingut 
sõlmimata ja sportida pii-
ramatult, alates 39 euro 
eest kuus. Treenimise ajal 
pakub tasuta lastehoidu 
lastekeskus Rõõmupisik. 

Tipptasemel jõusaal
Tallinn Viimsi SPA spordiklubis 
on tipptasemel jõusaal, kus lei-
dub treeningvahendeid nii tren-
nivõhikule kui ka nõudlikule 
sportlasele. Kardiopargis saab 
higi jooksma jooksulindil, rattal, 
spinneril, sõudeergomeetril, el-
lipsil või suusatamismasinal. 
Jooksulindid, ellipsid ja rattad 
on varustatud multimeedia- ja 
meelelahutuskeskustega, et lem-
miksarjad vaatamata ja sotsiaal-
meedia sirvimata ei jääks. Plokk-
masinate pargis on olemas kõik 
masinad, mida mitmekülgseks 
treeninguks vaja. Suurem osa 
neist on dubleeritud, et väärtus-
lik trenniaeg teiste järgi ootami-
sele ei kuluks. Vabade raskuste 
alas on sobiva raskusega hant-
lid nii nuudlikätele kui ka jõuk-
sijõmmudele. Hantlite valik 
küündib 50 kilogrammini ning 

Löö sügisele hoog sisse Tallinn Viimsi SPA 
spordiklubi põnevate treeningutega

kaalu on võimalik suurendada 
hantlivartega. Tehtud saavad nii 
täiskükk, jõutõmme kui ka lama-
des surumine. Jõusaalis asub ka 
TRX tsoon, mis paneb proovi-
le kogu keha vastupidavuse. Li-
saks leidub ala, kus treenida 
kummilindi, stepipingi, bosu ja 
palliga.

Suple või suppa
Ujulas on sulistamiseks 6 ra-
jaga 25-meetrine sportbassein, 
lastebassein ja mullivann. Bas-
seinis toimuvad igapäevaselt ve-
siaeroobika ning lõbusad SUP-
PAMA HIIT ja YOGAFUNC 
treeningud. Kui ujumisoskusest 
tõsiseks treeninguks ei piisa, siis 
tasub osaleda septembris alga-
vatel täiskasvanute ujumiskur-

sustel. Võsukesed õpetab ujuma 
MTÜ Nordswim Viimsi Swim 
Club.

90 rühmatreeningut 
nädalas
Tallinn Viimsi SPA spordiklu-
bis on väga mitmekülgne ja põ-
nev rühmatreeningute valik. Si-
serattasõpru ootab spinningu-
stuudio koos Myride+ virtuaal-
treeninguga. Uus-Meremaalt pä-
rit Les Millsi treeningute fän-
nid saavad valida lausa 9 eri 
trenni vahel. Sügisest on Tal-
linn Viimsi SPA spordiklubi esi-
mene spordiklubi Eestis, mille 
treeningplaani kuulub ka Les 
Mills BARRE™ treening. BAR-
RE™ on 30-minutiline balle-
tist inspireeritud treening, mis 

parandab rühti ning tugevdab 
ja toniseerib lihaseid. Jätkuvalt 
on treeningplaanis spordisõp-
rade lemmik Sauna Yoga®, mis 
kombineerib sauna vaikuse ja 
soojuse lihtsate joogapooside 
ning hingamisega.

Treeningujärgne 
lõõgastus spaas
Kiiret lõõgastust ning taastust 
pakuvad riietusruumides asu-
vad kuumad leilisaunad. Kel 
aega pikemalt, saab mõnuleda 
Viimsi spaa saunakeskuse ka-
heksas saunas ning mullivanni-
des ja basseinides, kus saab nau-
tida veealuseid jugamassaaže 
ja massaažitoole.

Millest alustada?
Sobiva treeningkoormuse vali-
miseks on võimalik teha koor-
mustest ning kehakoostise ana-
lüüs. Soovi korral aitab perso-
naaltreener välja töötada just 
sulle sobiva treeningkava. Ning 
mis kõige tähtsam, tule 15. sep-
tembril avatud uste päevale ja 
selgita tasuta välja, milline tree-
ning sulle kõige rohkem meelt 
mööda on. Uuri kõige kohta täp-
semalt Tallinn Viimsi SPA ko-
dulehelt: spatallinn.ee/spordi-
klubi.  

Tallinn Viimsi SPA 

Peale trenni lõdvesta lihaseid kuumal vihtlemisrituaalil.

Suppama Yogafunc Aqua treening. Fotod Eero Vabamägi
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Erakordselt ilusate ilma-
dega suvi on päikesekiiri 
kokku pakkimas ning 
suundub peagi väljatee-
nitud puhkusele. Lastel 
algab kohe-kohe uus 
kooliaasta ning vanemate 
jaoks tähendab see argi-
rutiini naasmist. Et pidu-
likke päevi erilisemaks 
ja argipäevi lihtsamaks 
muuta, on mõnus aeg-
ajalt koduse kokkamise 
asemel hoopis mõne söö-
gikoha maitseid nautida. 
Viimsi Keskuse restorani-
des saavad kõhu täis nii 
suured kui ka väikesed. 
Uurisime, mida head ja 
paremat just perede pe-
samunadele pakutakse.

Keskuse II korrusel asub mit-
meid eriilmelisi toidukohti, mil-
lest paljude perede lemmikuks 
on kujunenud BABYBACK 
RIBS & BBQ. Restoranis ootab 
rikkalik lastemenüü ning lisaks 
tore mängutuba, mis annab va-
nematele võimaluse ka enda toi-
te rahulikumalt nautida. Laste 
üks lemmik on Puhhi eine, mis 
sisaldab burgerit, mahla ja frii-
kartuleid. Samuti leiab valikust 
kananagitsad, kanapasta, pitsa, 
piimakokteile ja palju muud, mis 
laste näod rõõmsaks ning kõ-
hud täis võluvad. Toredas män-
gutoas on võimalik sukelduda 

pallimerre, seigelda mänguma-
jas ja vaadata multifilme. 

Kes eelistavad pigem ida-
maiseid maitseid, saavad sam-
mud seada SUSHI PLAZASSE. 
Siin on valikus väga palju suus-
sulavaid sushisid, aga ka sala-
teid, suppe ja erinevaid riisi-
roogasid. Lapsed on eelistanud 
erinevaid maki sushisid (näi-
teks kurgi või avokaadoga), eine 
lõpetuseks aga võrratult maits-
vat banaanimagustoitu jäätise-
ga. Perede lemmikuks on Dai-

bosatsu-Jima komplekt, milles
on lõhe tempura, kana tempu-
ra, kutcharo ja Philadelphia sus-
hi – imemaitsvad ampsud, mil-
lest jätkub pea kõigile pereliik-
metele.

Idamaised toite pakub ka res-
toran CHI, mille lastemenüüs 
on lisaks traditsioonilisele frii-
kad-viiner kombole erinevad 
nuudliroad (kanatiibade või vii-
neritega), samuti kevadrullid mu-
na ja juustuga ning omlett. Vä-
ga rikkalik on ka magusam va-

lik, kust leiab erinevaid aasia-
päraseid roogi ja palju mitme-
suguseid puuviljadega magus-
toite. Muide, õpilaspileti ette-
näitamisel on kuni 3. septemb-
rini kogu menüü õpilastele 15% 
soodsama hinnaga.

Keskuses on võimalik ühen-
dada ka söömine ja meelelahu-
tus – KUULSAALIS saab li-
saks bowlingule ja piljardile ka 
kõhu korralikult täis süüa, sa-
muti asub sealsamas MUUUV 
VIIMSI SEIKLUSMAA, mis 
ootab lapsi nii lõbutsema kui 
ka toitu nautima. Lastemenüü 
valikus on erinevad pastaroad, 
kerged eined (näiteks pelmee-
nid, juustupallid või friikartu-
lid erinevate lisanditega) ja ma-
gusaisu leevendavad pannkoo-
gid, jäätisekokteilid ning värs-
kelt valmivad võrratud smuu-
tid.

Kiire ja tervisliku eine saab 
I korrusel asuvast SUBWAYST, 
kus on just enda soovide koha-
selt võimalik lasta kokku pan-
na kas võileib, wrap või salat. 
Värske ja kindla kvaliteediga 
lisandite hulgas on erinevad li-
had, köögiviljad ja kastmed, see-
ga on iga tulemus valmistatud 
täpselt sööja maitse-eelistuste 
kohaselt. Laste lemmikuteks on 
siiani muidugi singi Sub ja ka-
na Sub, mida saab nautida ko-
hapeal, aga miks mitte ka ko-
dus või hoopis piknikul.

Me ei ole veel kohanud 
last, kellele ei maitseks pitsa. 
Ehtsaid Ameerika stiilis pitsa-
sid pakkuv NEW YORK PIZ-
ZA menüüs on juba nn valmis 
kombineeritud valikud, aga kõi-
ge põnevam on igal sööjal lasta 
kokku panna just selline pitsa, 
mis tema maitsemeeltega enim 
sobib. Valida saab erineva suu-
ruse, põhjatüübi ja lisandite va-
hel – ehk siis on üsna võimatu, 
et sobiv pitsa leidmata jääks.

Viimsis juba aastaid paljude 
lemmikkohaks olnud DELICA-
TO menüüs on pesamunade 
jaoks valikus koorene pasta, ma-
gustoitudest armastavad lapsed 
nii jäätisekokteile, pannkooke 
kui ka erinevaid hõrke ja tervis-
likke smuutisid. Ja muidugi see 
kuulus ja lausa ohtlik koogilett, 
mis paneb juba vaid vaatami-
sest suu vett jooksma!

Alati on saginat täis ka kiir-
toidurestoran HESBURGER, 
mille lasteeine koosneb isuära-
tavast hamburgerist, friikartuli-
test ja joogist. Ja muidugi tuleb 
kaasa ka mänguasi, mis sõltub 
käimasolevast kampaania tee-
mast.

Viimsi Keskuse toidukohad 
ootavad peresid nii olulisi täht-
päevi pidama kui ka argipäeva 
lõuna- või õhtusööke nautima. 
Midagi maitsvat leiab endale 
kahtlemata igaüks! 

Viimsi Keskus

Kogu pere maitsenaudingud Viimsi Keskusest

Banaanimagustoit.

Maitse sina ka! Fotod erakogu
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