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Laupäev, 6. aprill 2002

Pirita Velodroom spordikeskuseks! Falck Klubi - kellele?
Toivo Tootsen,
Tallinna volikogu ja
Pirita halduskogu liige

Tallinnas on viimastel aegadel
üsna palju uusi sportimisvõimalusi loodud - kergejõustikuhall,
Saku Suurhall, Lilleküla jalgpallistaadion jm. Korrastatud on olemasolevaid staadione ning võimlaid. Suure linna ja kaheksa linnaosa kohta on seda siiski vähe.
Ideaalne, kui igas linnaosas oleks
vähemalt
üks
tervise-ja
spordikeskus. On ju loogiline, et
sportimisvõimalus paikneb elukoha lähedal.
Pirital seni ühtne tervise- ja
spordikompleks puudub. Ilmselt
selle tõttu, et on arvatud: aitab
teile TOP-ist küll! Aga ei aita.
TOP on kujunenud rohkem
ärikeskuseks kui spordikeskuseks,
erakätesse minnes see tendents
ilmselt suureneb.
Ometi on meie linnaosas üks
haruldane võimalus olemas. Pean
silmas Pirita Velodroomi. Pirita ja
Lasnamäe linnaosa elanike liikumisharrastuse ja võistlusspordi
tingimuste parandamiseks oleks
kõige
mõistlikum
Pirita
Velodroom
terviseja
spordikeskuseks arendada. Selle
valiku eeliseks oleks looduslikult
soodne ja ilus asukoht (mets, jõgi,
reljeef, puhas õhk), olemasolevad
spordibaasid, sportliku tegevuse
korraldamise kogemus ja piisav
maa-ala uute rajatiste püstitamiseks.

Et
saada
terviseja
spordikeskuseks, tuleks velodroomil võimaldada aastaringset
sportimisvõimalust. Täna saab
seda pakkuda vaid vähesel määral.
Väljapääsuks oleks kinnine trekiovaal. Sama mõtet on mõlgutatud
juba aastaid ja minu teada on
esialgsed kavandidki olemas.
Mida siis kinnine trekiovaal
pealinnale ja eriti Pirita linnaosa
elanikele annaks? Velodroomi
direktori Aavo Aunroosi arvates
saaksime Eesti suurima spordirajatise (146 x 82 m), mis koosneks
velotrekist,
kergejõustikumaneezist
ja
palliplatsidest.
Võimaldaksime aastaringse harjutamise ja võistlemise jalgratturitele, kergejõustiklastele, pallimängijatele ja tervisesportlastele. Kasvataksime spordibaasi
läbilaskevõime umbes 150 000

inimeseni aastas, annaksime võimaluse tuua Tallinna rahvusvahelisi tiitlivõistlusi trekisõidus ja
meelitaksime ligi spordilembeseid
välisturiste. Seega on Pirita
Velodroomil piisavalt eeldusi
kujuneda suure läbilaskevõimega
mitmeotstarbeliseks
spordikeskuseks,
kus
kõik
elanikud
saaks
harrastada
erinevaid spordialasid, puhata ja
kultuurilis-klubilist tegevust edendada. Seejuures säilitaks velotrekk
oma unikaalsed funktsioonid jalgrattaspordi viljelemiseks.
Pirita linnaosa halduskogus on
sellest kavast juttu olnud, mõtet
toetatakse. Mida arvavad asjast
aga Pirita elanikud? Praegu oleks
paras aeg sel teemal mõtteid
vahetada.

Katusest Pirita trekiovaalile on räägitud ammu. Ajalukku
läheb see, kes kauaraäägitu tõelisuseks muudab.

Leidlikud, ilusad ja osavad
14. märtsi pärastlõuna Flamingos.
Õhtujuhid Merlyn Uusküla ja
Asko Kivinuk tutvustavad züriiliikmeid: Tanel Veenre - moekunstnik, Aldo Järvsoo - moekunstnik,
Külli Pavelson - moekunstnik,
Tiina Tammetalu - kunstnik, Terje
Telling - Kanal 2 saatejuht…
Mis toimub? Kas Tallinna või
kogu Eesti tasemel moeetendus?
Ei!
Algamas
on
Pirita
Majandusgümnaasiumi moeshow.
Esimesena astuvad lavale uue
ajastu Teletupsud - 7M1 klassi
iidolid. Teisena tuleb põrandale
Carmen Kass, trepist astub alla
veel üks Carmen Kass, veel üks ja
veel üks… Kaheksa Carmenit 8A
klassist demonstreerivad Liisa
Tunneli nägemust oma iidolist!
Järgneb muusika seebiseriaalist. Põrandal on 10B klassi Maria
del Carmenist inspireeritud
kollektsioon. Järgmise komplekti
iidoliks on moelooja Versace.
Kathleen Paltsi ja Grete Vällo
kuldsete kleitide komplekti
tutvustavad 8C ja 8A klassi
tüdrukud. Neile on toeks kaks
noormeest.
Viies ja viimane kollektsioon
on võtnud oma iidoliks Molin
Rouge´i peakurtisaan Satine. 9A
klassi moekunstnikud Kadi Ristal
ja Diana Mauer on välja mõelnud
tõeliselt põneva kollektsiooni ja
kaheksa tüdruku lavaline liiku-

minegi
on
professionaalne.
Aplause teenivad kõik osavõtjad.
Ka zürii on publikuga ühel meelel:
Kadi ja Diana saavad peapreemia.
Teisele kohale tulevad oma
kollektsiooniga Kathleen ja Grete
8C klassist ja kolmandaks Liisa
8A klassist.
Valitakse parim modell.
Selleks osutub Kathleen Palts.
Teiseks modelliks on Annika
Pshennaja ja kolmandaks Riin
Reinola. Sel ajal kui zürii oma
otsuseid tegemas käib, saab publik
näha Let's Dance stuudio
tantsunumbrit ja pärast autasustamist
esinevad
tantsijad
INTRAst.
Kell näitab 18.00. Rahvast on
kõvasti lisandunud. Päike on oma
teekonnal jõudnud mere kohale ja
otsustanud Flamingo prozektoritele lisa pakkuda. Õhtujuhid
Merlyn ja Asko alustavad järgmise
zürii tuvustamist, millesse kuuluvad Jaak Põldma ETAst,
tantsuõpetajad Kai Meristo, Anni
Tiitsaar, Ene Mets, tantsijad Ivar
Lett ja Märt Agu. Züriid juhib linnaosavalitsuse
haridusnõunik
Veiko
Rohunurm.
Algab
Tantsuturniir 2002, milles osaleb
208 võistlejat 26-st Tallinna
koolist.
Võisteldakse 3 vanuseklassis:
1. - 3. kl., 4. - 6. kl. ja 7. - 12. kl.
Nooremate tantsijate põhivõistlus

kestab 15 minutit ja finaal 5 minutit. Kõige vanemad peavad
tantsupõrandal vastu pidama 30
minutit, millele lisandub 10-minutiline finaal. Pärast nooremate
tantsijate esinemist pakub vaheldust tantsugrupp "Ainult plikad".
Turniir lõpeb ja zürii läheb
otsuseid langetama.
Lavale tuleb teater "Sõna ja
tants", haarab publiku endaga
kaasa. Järgneb 45 minutit fantastilist tantsu koos kunagise Mr.
Estonia Ivar Lett`i kommentaaridega.
Zürii on tagasi ning aeg on käes
autasustamiseks.
Fantastiliste ürituste initsiaatoriks ja läbiviijaks on Pirita
Majandusgümnaasiumi huvijuht
Eve Reinola, kes oskab kaasa
haarata kogu õpilasomavalitsuse.
Parimaks
diskotantsijaks
noorimas vanusegrupis osutus
Triinu Lepa Rahumäe Põhikoolist
(2. Maria -Joanna Preimut, PMG),
4.-6. klassi õpilastest Katja
Minkova Mustamäe Reaalkoolist
(2. Birgit Beletski, PMG).
Tantsukuninganna tiitli pälvis
Kaisa Herde, teise koha sai Triinu
Toomela
(mõl.
PMG),
tantsukuningaks pärjati Ragnar
Kenk (2. Aleksander Dereshivski,
3. Tanel Poolakese, kõik PMG).

Henry Seemel
Oma igapäevatöös puutuvad ESSi
töötajad kokku noortega, kes ei
oska oma vaba ajaga midagi ette
võtta, logelevad tänaval, satuvad
kampadesse, kus tarvitatakse
alkoholi ja narkootikume. Et seda
ennetada, otsustasimegi luua uue
laste- ja noorteühenduse - Falck
Klubi.
Miks just Falck klubi?
Eelkõige seetõttu, et meie
kaubamärk - valge kotkas punasel
taustal - seostub kõikjal maailmas
just turvalisusega. Ka Taanis
tegutseb samanimeline laste- ja
noorteklubi, millel on üle 15 000
aktiivse liikme.
Falck Klubisse on oodatud
eelkõige 7-14-aastased noored,
kellele meeldib vaba aega sisukalt
ja huvitavalt veeta, kes tahavad
õppida ja areneda ning leida uusi
sõpru.
Falck Klubi alustas tegevust
jaanuari lõpus, esialgu Tallinnas,
aga perspektiiviga laieneda üle
Eesti ja Baltikumi. Tänased koostööpartnerid
on
Pirita
Majandusgümnaasium
ning
Pääsküla Gümnaasium, mille õpilased said esimesena klubi liikmeks. Usume, et juba 2002. aasta
lõpuks on klubil üle paarisaja
liikme.
Klubi pakub oma liikmetele
erinevaid võimalusi osalemaks
huviringides, mille sisuks on
esmaabi, pääste, jalgratturi koolitus ja liiklus. Kasutame Pirita
Vaba Aja Keskuse ja Nõmme
noortemaja ruume. Kord kuus on
lapsed ja noored oodatud
temaatilisele päevale, kus tutvustame turvalisusega seotud vald-

kondi - kiirabi, liiklusohutus, rannavalve, tuleohutus. Suvel korraldame laagri (klubi liikmetele
soodushinnaga), mille läbivaks
teemaks on turvalisus - alates elementaarsetest esmaabivõtetest
kuni oskuseni tegutseda eriolukorras ja juhendada teisi. Talvisel ja
suvisel koolivaheajal on plaanis
läbi viia mitmepäevane õpetav ja
arendav suurlaager.
Valmimas on klubi kodulehekülg (aadressiks www.falckklubi.ee), kus peale turvaalaste
näpunäidete on võimalik suhelda
foorumis või jututoas, seal on kirjas ka klubi tutvustus, kodukord,
ringide kalender, linna- ja suvelaagri programm jpm. Seal on ka liikmeks astumise avalduse blankett,
mis tuleb täidetult saata aadressil
klubi@falck.ee. Aasta lõpuks
anname välja klubi tegevust kajastava ajakirja. Tahame õpetada
noori ohte ära tundma, neid
ennetama ja vältima või kuidas
ohtu sattunult terve nahaga pääseda.
Oleme võtnud ülesandeks näidata ära suund, kuhu liikuda. On
palju noori, kes otsivad ja pole
veel leidnud oma kohta, tegevusala, kuuluvust, autoriteeti.
Mida õpitakse ja kogetakse
nooruses, on vundament terveks
eluks. Falck noorteklubi on meie
panus riigi ja ühiskonna arengusse. Võib-olla veel märkamatu
täna, kuid kindlasti tajutav
homme.
Lähem info telefonil 6 566 432
(Henry Seemel). Endast märku
andma on oodatud ka need, kes
tahavad klubi nõu ja jõuga abistada.

"Auväärsel" teisel kohal…
Ülo Mäe,
Pirita Südameliidu esimees

Eestis on suremus südamehaigustesse naistel üle kahe korra ja
meestel ligi kaks korda kõrgem
kui Soomes. Oleme Euroopas
teisel kohal, edestades isegi
Venemaad. Vastupidiselt Soomele
puudub Eestil südamehaiguste
ennetamise riiklik programm.
Kolmandat tegevusaastat alustanud Pirita Südameliit on püüdnud seda lünka osaliseltki korvata.
Praegu on meil liikmeid 80.
Südameliidu tegevust toetab Pirita
linnaosa valitsus. Juhatuse liikmetele on antud tasuta kasutamiseks
ruum koos arvuti ja telefoniga.
Head
koostöösuhted
on
kujunenud ka perearstikeskuse,
vabaajakeskuse, lehetoimetuse,
kloostri, Eesti Südameliidu ja
TOPiga.
Möödunud aastal korraldati
liidu liikmetele kolm suuremat
üritust. Aasta üldkoosolekust võttis osa peaaegu kogu liikmeskond.
Pärast ametlikku osa järgnes
kontsert ja ühine teelaud.
Heakskiiduga võeti vastu meie
liidu liikme, Georg Otsa nimelise

Muusikakooli
laulupedagoogi
Tõnu Bachmanni õpilaste poolt
esitatud ooperi- ja operetinumbrid.
Mai algul toimus spordipäev
Pirita Velodroomil. Nooremad
inimesed võtsid osa Pirita Spordiklubi poolt korraldatud jalgrattamatkast, vanemad läbisid terviseraja. Aktiivselt kasutati tasuta ujumisvõimalust TOPis.
Novembris tuldi kokku uues
kloostrihoones. Juhtkond tutvustas Pirita kloostri saamislugu ja
igapäevaelu. Pr. Lagle Parek vastas arvukatele küsimustele ligi
pool tundi. Pärast jalutuskäiku
kloostri aias ja mujal looduses
andsid meeleoluka kontserdi
Pensionäride
Päevakeskuse
naisansambel Brigitta Siiri Alango
juhendamisel ja naisansambel
Meelespea Reet Poom-Krabi
juhendamisel. Üritus lõppes
Pedagoogikaülikooli
dotsendi
meditsiinikandidaat Raul Mardi
loenguga "Kahjulikud toidulisandid".
Tänan juhatuse liikmeid senise
koostöö eest, samuti kõiki teisi,
kes meie ettevõtmisi hea sõna ja
teoga on toetanud.

