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Tiina Puhkan

Merivälja kooli juures on taas
kord valminud liuväli - tänu kooli
töötajate entusiasmile ja Pirita
tuletõrjujate abile. Liuväli on
ajast aega kuulunud Merivälja
kooli traditsioonide juurde.
Liuväljal võib näha triblavaid
hokipoisse kui ka piruette harju-
tavaid tüdrukuid. Ka ise olen 
lapsevanemana käinud õhtusel
liuväljal - see on tänu õuelater-
natele romantiline paik, mis
tuletab meelde 1970-id kui ise
käisin Merivälja koolis. Ka siis
oli õuel liuväli, sarnane praeguse-
le: lumevallidega palistatud paik
koolimaja hõlma all.

Koolis on mõeldud ka neile
lastele kel uiske pole. Pärast
tunde saab uiske koolist laenuta-
da.

Merivälja kooli liuväli kutsub Noored Tegijad
2004

Veebruarist 2004 algab Tallinna
Õpetajate Majas üleriigiline
konkurss "Noored Tegijad" 2004.
Võistleva lapsed vanuses 7-14.
Võistlustööks on omalooming -
kas luuletus, filmiklipp, tantsu-
seade vms. Parimad saavad esitle-
da oma töid ka Kanal 2 vahen-
dusel saates "Noortekas". Üri-
tuste raames leiavad aset noorte
moeshõud ja narko-ennetuslikud
kampaaniad. Eesmärgiks on leida
üles ja toetada noori andekaid
lapsi. Tegemist on vaate-
mängulise ja  väljakutset pakkuva
konkursiga. Lisainfo ja 
registreerumine tel:. 644 40 44
või kodulehel www.help.ee.

H u v i t a v a d  
kursused
Vanalinna südames asuv Tallinna
Õpetajate Maja, mis juba aastaid
tegutseb täiendõppekeskusena,
ootab kõiki huvilisi veebruaris
algavatele kursustele: 
– ASTROLOOGIA (koolitaja
Taimi Uuesoo) 
– HIINA MEDITSIIN (koolitaja
Mart Parmas)
– PENDLI KASUTAMINE
IGAPÄEVASES ELUS (koolitaja
Rein Weber) 
– JAAPANI AED 
– RUUMIKUJUNDUS (koolitaja
Pille Hagel) 
– LEMMIKLOOMAKURSUS
(koolitaja Tiina Toomet) 
– VEINI JA JUUSTU DEGUS-
TEERIMINE (koolitajad August
Alop, Rain Käärst).
Info ja registreerimine Raekoja
plats 14, telefonil 644 4044,
tiiu@help.ee või internetis
aadressil www.help.ee.

M a s s ö ö r
soovitab
Ideaalne keha on pingevaba ja
korrapärane. Kahjuks on ideaali
tänapäeval raske saavutada, sest
meie keha on pidevas rahutus-
seisundis - teeme siis tööd või
puhkame. Seekord pöörame
tähelepanu jalgadele. Kindlasti
teavad paljud mis tunne on väsin-
ud ja tursunud jalgadel mis ei
mahu jalanõudesse. Kaubandus,
teenindus, kokandus ja teiste eri-
alade esindajad peavad eriti
hoolitsema oma jalgade eest, sest
neil tekivad jalgades vereringe-
probleemid. Probleemide 
lahendamiseks soovitatakse
lümfi- ja vereringet parandavat
massaazhi. Suusa-tajatele soovi-
tan teha ennetavalt mõned 
massaazhiprotseduurid. Sellega
saab vältida ülekoormusest valu-
tavaid jalgu. Tel: 601 6518; 
55 36419.

Liuväli kutsub Merivälja lapsi osa saama talverõõmudest 

Peeter-Erik Kubo
Tenno Sivadi 
Selle aasta esimeseks üleriigi-
liseks mälumänguks oli XV
Kloostriturniir, mis toimus 
jaanuari algul Pirita VAK
Peeglisaalis. Võistlejatele esitati
nagu alati 50 küsimust sõnas, 
pildis ja helis. Seekord oli rekord-
arv osavõtjaid, ligi sada kilvarit
mahtusid 30-sse võistkonda. Pirita
vana kinosaal kippus juba kohati
kitsaks jääma, sest oli ka pealt-
vaatajaid. Mängu juhtisid nagu
alati Peeter-Erik Kubo ja Tenno
Sivadi. 

Seekord koosnes mängu liider-
grupp lausa tosinast võistkonnast
ja liider vahetus pidevalt. Lõpuks
selgusid ülinapilt võitjad Rein
Laumets, Tõnu Loit ja Eik Sagen
võistkonnast Bizpak, kes kogusid
61 punkti ja vaid punktiga
edestasid võistkondi Nõmme
(Jaan Loide, Vello Tõnso, Harras
Madar) ning NT Tollimaakler
(Leino Pahtma, Alar Särgava, Jaan
Allik). Vaid kaks jäi võidust puudu
neljanda koha saanud Noti
võistkonnal - Mati Niin, Hugo
Tang ja Jaan Õunpuu, kes pikka
aega juhtisid. Kui esikoha võitnud
said Gravex Balti rändkarika ja
kuldmedalid, siis kaks järgnevat

said mõlemad hõbemedalid.
Noortest mängijatest paistsid
silma Tauno Vahter ja Ove Põder
võistkonnast Duubel, kes koos 
kirjanik Rein Põderiga saavutasid
5. koha. Koolinoortest oli selgelt
parim Juuru Gümnaasiumi
meeskond - Igor Habal, Janar
Matetski ja Indrek Valdek.
Täiskasvanutest võitis
Kloostrivooru auhinna Nõmme
võistkond.

Eesti Kirikute Nõukogu pani
seekord täiskasvanute kloostri-
vooru rändauhinnaks välja 
kassetikogu "Ajalik ja ajatu".
Eripreemia sai ka üksi edukalt

mänginud Sven Oidjärv, loosi 
tahtel võitsid üllatusauhinna
võistkond Avakosmos (Meelis
Münt, Kaarel Kuurmaa, Rein
Pärn) ning lohutusauhinna, mille
oli välja pannud Pirita Apteek -
parajad pudelid kibuvitsa siirupi-
ga, võitsid Tallinna Reaalkooli
poisid võistkonnast Jurmala (Risto
Kaarna, Mihkel Lahe, Jevgeni
Ossinovski). 

Seekordseteks koostööpartne-
riteks olid Loksa Ravikeskus,
Värska Sanatoorium, Kubija
hotell, Ala-Rõuge külalistemaja ja
Pikavere Cantervilla loss, kus
kummitab ja pargis asub Valdo
Pandi kuju - kõik need firmad
panid välja nädalalõpupaketi
kahele. Pirita omadest olid
tugevad toetajad veel Pirita LOV,
Spin Tek Pirita Arvutiäri, Pirita
Selver ja Pirita Vaba Aja Keskus.
Kunsti pakkusid auhinnalauale
Eesti Kunstimuuseum, Eesti
Kunstiinstituut ja Tõnis Laanemaa
(ofort Niguliste kirik).
Muusikaauhinnad pärinesid 
firmadest Top Ten ja CD-vabrik
Theka AS. Videofilme oli 
hulgaliselt Eesti Televisioonilt ja
Sonatiin OÜ-lt. Selle eest, et sünd-
mused saaksid jäädvustatud
hoolitses firma Fotolux.
Väärtkirjandust jagasid raamatu-

kauplus Rahva Raamat, Eesti
Entsüklopeediakirjastus, kirjas-
tused Maalehe Raamat, Olion,
Ersen, MTÜ Loodusajakiri,
Ambassador, Tea, Eesti Keele
Sihtasutus, Huma, Avita, Pegasus,
Byronet ja ajaloolane Mati Õun
oma monograafiatega ning
Kindral Johan Laidoneri Selts,
Eesti Olümpiakomitee, ehitus-
firma Koger & Partnerid ja
Euroinfokeskus. Eriti vajalikuks
auhinnaks mälumängurile olid OÜ
Kiirlugemiskooli 5 nädalased 
kursused. Võitjatele tagas peotuju
AS Liviko. Õhtu lõppes meeldivas
restoranis Argentiina, kus võitjaid
ja korraldajaid ootas meeldejääv
õhtusöök, mille panid välja
restorani omanikud. Eesti 
aktiivsed mälumängutegelased
kohtusid aga samal õhtul restora-
nis Õlletorn, kus preemia koos-
viibimisel arutati käesoleva ja
tuleva hooaja tegevuskava. 

Nagu alati pakkus ka seekord
Vanalinnastuudio pileteid 
J. Anouilh`i etendusele Linnud. 

Täname kõikide osalejate
nimel neid, kes ei pidanud paljuks
toetada Kloostriturniiri. 

Järgmine, XVI Kloostriturniir,
toimub Pirita VAKs pühapäeval,
28. märtsil, kell 14.15.
Kohtumiseni!

Parim mälumängur saab õppida kiiresti lugema

Võitja meeskond: Rein
Laumets, Tõnu Loit, Eik Sagen


