4
Isadepäeva
vastuvõtt
8. novembril kutsus Pirita linnaosa
valitsus
vastuvõtule
viimase poole aasta jooksul
Pirital sündinud lapsed ja nende
vanemad.
Isadepäeva vastuvõtule said
sel aastal kutsed 48 peret.
Traditsiooni kohaselt on vastuvõtu kavas lõbusad eeskavad lastelt,
ühine tordisöömine ja kingituste
üle andmine.

Valgustatud
suusarajad
Esimese lume saabumisega avati
Pirital valgustatud suusarajad,
kus spordihuvilised saavad valida
2,5- ja 3,2-kilomeetri pikkuse
suusaraja vahel. Loodud on kõik
tingimused viljeleda nii klassikalist kui ka vabastiilis
suusasõitu.
Suusaradasid hooldab Pirita
Velodroom ning suusaraja valgustuse eest vastutab KH Energia
Konsult.
Valgustus
süttib
automaatselt hämara saabudes
ning kustub kell 23.00.

Konverents
"Mis aitaks?"
15. -17. novembrini toimus Pirital
Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu
"Ohvriabi" korraldatud konverents "Mis aitaks?".
Esinesid spetsialistid Soomest, Rootsist, Norrast, Lätist,
kes andsid ülevaate ohvriabi tööst
nendes riikides.
Konverentsi avasõnad ütles
Pirita linnaosa vanem Ülle
Rajasalu

Perearstikeskus
sai kaldtee
Pirita linnaosa valitsus toetas
Pirita Perearstikeskuse kaldtee
ehitust.
"Kaldtee ehituse toetamine on
märk sellest, et linnaosa valitsuses hoolitakse ja ka tehakse
tegusid inimeste aitamiseks,"
ütles linnaosa vanem.
Kaldtee võimaldab kergema
vaevaga arstini pääseda nii ratastoolis liikujatel kui ka beebivankrit lükkavatel noortel emadel.

Piritale kingiti
tänav
Pirita linnaosa vanem tegi kinnisvarafirmale TTP ettepaneku,
kinkida nende omandis olev tänav
linnaosale. Tänav, mille ääres
elab kaheksa peret, seal hulgas
linna aukodanik, oli pikemat aega
tänavavalgustuseta ning ilma korraliku teekatteta.
Linna omandis sai tänav korraliku katte ja valgustuse.

Laupäev, 7. detsember 2002

Uustulnuk Pirita Palliklubi edukas algus
Veiko Rohunurm
Sel aastal Eesti Korvpalli
Meistriliigaga liitunud Pirita
Palliklubi alistas viimati peetud
kodumängus Nybiti 74:69 ning
jagab koos BC Kalevi ja BC
Palluriga 3. - 5. kohta. Treener
Kalle Klandorfi sõnul on
meeskonna esmane eesmärk
pääseda pärast kolmandat ringi
esiviisikusse, mis garanteeriks
pääsu play- offidesse.
Samuti on edukalt läinud Eesti
Karikasarjas, kus poolfinaali vastaseks on BC Kalev.
Pirita Palliklubi poolehoidjad
saavad kodusaalis (TOP-i võimla)
korvpallile kaasa elada juba 7. detsembril kell 14.00, kui Eesti
karikasarja poolfinaalis kohtutakse BC Kaleviga.
Järgmine kodumäng Eesti
Korvpalli Meistriliigas on TOP-is
13. detsembril kell 17.30, kui vastaseks on Tartu Rock. Mõned päevad hiljem, 17. detsembril, kell
17.30, kohtutakse samas KK
Rakverega.
Selle aasta suvel loodud Pirita
Palliklubi teeb kaasa neljal astmel.
Lisaks meistriliiga võistkonnale
osaletakse Pealinna Politsei
võistkonnaga esiliiga võistlustel.
Allkirjastamisel on koostööleping
SK Lasnamäega ning loodav ühismeeskond hakkab kaasa tegema
U-20 vanustes Eesti Noorte
Meeste meistrivõistlustel.
Pirita Palliklubi noortega
tegelevad klubi enda mängijad
Erki Kivinukk ja Lennart Prii.
Nende treeningud TOP-i võimlas
toimuvad järgnevatel aegadel:

Treener Kalle Klandorfi eesmärk on võistkond viia play - offidesse
3.-6. klassi poisid esmaspäeval
ja reedel kell 15.30 - 17.00
7.-9. klassi poisid esmaspäeval
ja neljapäeval kell 15.30 - 17.00
ning laupäeval kell 12.00 - 13.30.
Uutel huvilistel palun tulla
kohale samadel treeningaegadel
või helistada Veiko Rohunurmele,
kes kureerib klubi noortetööd,
telefonidel 6 457 603 või

051 62 928.
Pirita Palliklubil on moodustunud juba ka oma toetajaskond ja
poolehoidjad. Täname kõiki firmasid, eraisikuid ja Pirita
Linnaosa Valitsust, kes on meid
aidanud ning toetanud.
Tunnustust väärivad kodumängude korraldamisel abiks olnud
Pirita MG õpilased, kes on meid

aidanud korraldada piletimüüki:
Mariann Veevo, Triinu Toomela,
Marju Rebo, Marit Sillavee, ning
helitehnikud Kaspar Vahtre, Heiki
Loit ja Edvin Lars.
Pirita Palliklubi käekäigu
kohta saab infot internetist aadressil pirita.palliklubi.ee.
Korvpallihuviliste lehekülg on
www.basket.ee.

Kui olla, siis olla merel
Tänavu suvel alustas Pirita
rannas Hawaii surfikeskuses
tööd
Hawaii
Expressi
Purjelauakool, kus suviste
purjelauatreeningutega liitus
veerandsada
8-14aastast
last.
Purjelauakoolis õpetatakse lastele
nii purjelauasõitu kui ka purjetamist, teadmisi kasvatatakse nii
teoorias kui praktikas. Siin avastavad lapsed ise, et veemaailm on
põnev ja vaba, ning et looduses on
mõnus sportida. Lisaks vaba aja
sportlikule veetmisele ja tõsisemale treenimisele, on kool sihid
seadnud ka kaugele ja kõrgele olümpiamängud 2008.
Purjelauakool võtab lähiajal
treeningutele 30 last vanuses 8-14.
Suvel, mis surfaritel tähendab
aega 1. maist - 30. septembrini,
toimuvad treeningud Pirita rannas
Hawaii Surfi keskuses. Purjelauasõiduga tegeletakse 3 korda nädalas. Täiesti tuuletu ilmaga surfamine ei õnnestu, kuid ega
treeningud ära jää - lõbusaid pallimänge korraldatakse nii vees kui

rannal. Peaasi, et lastel oleks tahtmist treeningutel käia, sest huvitavate harjutuste ja omavaheliste
võistluste nimekiri on lõpmata
pikk. Või näiteks batuut, mis
Purjelauakoolil juba ostetud ja
annab mitmekülgse kehalise ettevalmistuse.
Talvel, 1. novembrist 30. aprillini, toimub tõsine ettevalmistus
suveks. 2-3 korda nädalas toimuvatel treeningutel käiakse Pirita
TOP-s ujumas. Jalgpalli, suusatamist ja jõuharjutusi tehakse
Pirita Velodroomil. Kindlasti õpitakse selgeks ka jääsurf - uiskudega kelgule on kinnitatud purjelaua
puri.
2002 suvel käivitus Eesti
Purjelaualiidu eestvedamisel Eesti
laste- ja noorte karikasari, kus
suurema osa esikohti napsasid
Hawaii Expressi Purjelauakooli
kasvandikud. Koos Falcki vetelpäästjatega viidi läbi esmaabi- ja
vetelpäästekursused, kus lapsed
õppisid hädaolukordades käitumist ja esmaabi andmist.
Ükski treeningugrupp pole
täiuslik
ilma
suvelaagrita.

Purjelauakool korraldas möödunud suvel treeninglaagreid koos
mängude ja matkadega Nõvale
ning Aegna saarele, kuhu paremad
sõitsid purjelaudadega omal jõul!
Alates 1. novembrist 2002 väljastas Eesti Haridusministeerium
Hawaii Expressi Purjelauakoolile
ametliku koolitusloa. Tänu sellele
on koolil õigus väljastada lapsevanemale tõend tasutud õppemaksu kohta ja lapsevanemal võimalus
lahutada koolimaksuks tasutud
summad maha oma maksustatavast tulust ja saada sel moel
sisuliselt 26% tasutud koolimak-

sust tagasi.
Kooli kuumaks on 800.krooni (ehk - 26%=592 krooni),
mis sisaldab lisaks treeneri juhendamisele ja baaside üürile ka
suveperioodil Hawaii Surfikeskuse kaasaegse surfivarustuse
kasutamist.
Treener Karmo Kalk (TPÜ
1995). Kolme lapse isa. Purjelauaspordis alates 1983, meistersportlane. Hawaii Expressi surfikoolituse korraldaja al. 1999.
Registreerimine ja info: e-mail:
info@hawaii.ee; www.surf.ee;
tel 050 79 111; 6 398 508.

Kui me ei ole merel, siis pole meid olemaski!

