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TASUTA

Pirita rannahooaja avamine

Pirita südameliit
4. tegutsemisaasta
Lk. 2
PMG
Lk. 5

aktiivne

–

elu

Tunne liikluseeskirja ja
oska ohutult sõita
Lk. 5

16. mail korraldavad Pirita linnaosa valitsus, Pirita Bowling ja
Club Opium ühise Rannahooaja
avamise peo.
Nagu traditsiooniks saanud, peetakse alustuseks maha Tallinna
linnaosade, Pirita linnaosa valitsuse koostööpartnerite ja meie
sõpruslinna Kauniaise ettevõtjate
vaheline bowlingumatsh. Kell

19.30 olete kõik oodatud meeleolukale
peoõhtule
klubisse
Oopium. Teiega laulab ja tantsib
Jaan Kirss oma ansambli saatel.
Õhtul kell 22 võtab juhtimise üle
ööklubi Opium ning rannahooaeg
saab sisse õnnistatud hommikuni
kestva peoga.
Rannahooaja avamisele on
oodatud kõik - suuremad ja väik-

semad, inimesed lähemalt ja
kaugemalt. Üritusele on sissepääs
tasuta (kuni kella 22ni).
Ajakava
Õhtu juht Jaan Kirss
17.30 Bowlinguvõistlustel osalevate võistkondade saabumine ja
soojendusvisked;
18.00 Bowlinguvõistlused;

19.25 Võistluste lõpetamine ja
autasustamine;
19.30 Linnaosa vanem Ülle
Rajasalu kuulutab rannahooaja
avatuks.
Peoõhtu klubis Opium. Laulge
kaasa - rahvaga tantsib ja laulab
Jaan Kirss oma ansambliga.
22.00 Pidu jätkub ööklubi Opium
juhtimisel. Disko.

Kevad käes, mõtetega suves

A m p l i t a i m e d
botaanikaaias
Lk. 8
Linnaosa vanema veerg
Ülle Rajasalu
Pärast nii pikka talve on rõõm
kevadisest päikesepaistest ja
roheluse tärkamisest eriti rõõmustav. Pirita on tallinlastele võrdunud alatai suve, mere, ilusa
ranna ja puhkusega. Kuigi praegu
on raske ette kujutada et peagi on
jäätükkides mere asemel sillerdavalt soe vesi, on rand peagi

puhkusehooajaks
valmis.
Südamest loodan, et nii nagu möödunud aastal, on ka tänavu meie
liivarandrand ja merevesi puhas
ning kõikidele ettekirjutustele vastav.
Selleks suveks oleme plaaninud võimalikult vähe väliseid
massiüritusi, sest piritalased on
vaikust ja rahu armastavad. Päris
ilma mõnusatest koosolemistest
me siiski ei jää. Kutsume kõiki
sportima, randa puhkama ja
metsajahedusse ning jõeorgu
jalutama.
Kullakallitele Pirita lastele
tahan anda kevadsuvise soovituse.
Ärge vaadake muru ega päikest.
Ärge istuge arvuti ega teleri taga
ega kippuge pooleks päevaks rulluiskudele või ratta selga. Õppige!
Pidage veel vastu selle õppeaasta
järelejäänud
kolmkümmend
päeva. Kui jaks otsas, õppige viis
minutit veel. Kui eksamid läbi ja

tunnistused käes, on auga välja
teenitud puhkuse nautimiseks
sobiv aeg. Kindlasti on meie Vaba
Aja Keskusel teie jaoks ka suveks
huvitavaid üritusi ja kasulikke
tööpäevi pakkuda.
Mai on tähtis ja südantsoojendav kuu meile kõigile. On emadepäev. 9. mail on meie traditsioon
kokku kutsuda kõik viimasel
poolaastal sündinud beebid ja
nende vanemad. See on olnud
tuttavaks saamise rõõmus pidu,
mis sel aastal tõotab tulla eriti
tähelepanuväärne. Meil on rohkem
beebisid kui varasematel aegadel
ja võime põhjusega selle üle
uhked olla. Kõigile emadele on
meil veel üks hea uudis. Pärast
pikka ootamist kerkib kooli
juurdeehitus, mis annab lastele
paremad tingimused igakülgseks
arenguks ja kasvamiseks. Meie
emadel peab olema julge ja
perspektiivikas Pirital elada ning

oma lapsi siin kasvatadakoolitada.
Rannahooaja avamise aegu
lõpeb ka heakorrakuu ja kevadised
suurpuhastused peaksid tehtud
olema. Loodame, et meid ümbritsevad puhtad aiad, tänavad, prahita metsaalused. Selle eest suursuur aitähh kõigile neile, kes koos
tegemisse usuvad - aitähh lastele,
õpetajatele, skautidele, tööotsijaile
ja
virkadele
perenaisteleperemeestele.
10. mail ootame teid kõiki
Lillepi parki igakevadistele
talgutele. Tean, kui tähtis ja
südamelähedane on piritalastele
nii mets, ürgorg kui ka pargid ning
kui paljud meie hulgast tahavad ja
suudavad roheluse säilimise eest
ka oma panust anda. Ühises
tegutsemises on suurem jõud ja
oma kätega koristatud parki on
terve suvi kaunis vaadata.
Kohtume talgutel!

