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Tenno Sivadi

Kevadine Pirita mälumäng - XVI
Kloostriturniir toimus tradit-
siooniliselt Pirita Vaba Aja
Keskuse peeglisaalis. Võistlusel
osales ligi 100 mälumängurit,
esindatud olid Tallinn, Tartu,
Võru, Haapsalu, Pärnu, Viljandi,
Türi, Jõgeva, Rakvere ning paljud
Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa ja
Virumaa vallad. Võistlejatele esi-
tati 50 küsimust, mis oli koostatud
tuntud mängujuhi Peeter-Erik
Kubo poolt. Et küsimused osu-
tusid jõukohasteks, näitab seegi
fakt, et ainult üks küsimus jäi 
vastamata. Pärast pingelist
"lahingut" selgus võitjameeskond,
MK Nõmme mehed (57 punktiga
100-st võimalikust) Jaan Loide,
Vello Tõnso ja Harras Madar, 
kellele see oli juba viies võit
Kloostriturniiridel. Võitjad said
"kuldmedalid" ja Gravex Balti
poolt välja pandud rändkarika.
Neile järgnesid võistkond Turvas -
Leino Pahtma, Alar Särgava ja
Jaan Allik. "Pronksmedali" said
endale kaela Bizpaki mehed Rein
Laumets, Eik Sagen ja Tõnu Loit.
Parimaks koolinoorte võist-
konnaks osutus Juuru
Gümnaasiumi õpilased Igor
Habal, Janar Matetski ja Indrek

Valdek, kes tulid üllatuslikult ka
üldarvestuses 5. koha, mis on seni
Pirita turniiride ajaloos parim
kooliõpilaste poolt saavutatud
koht. 

Kloostrivooru võitjad oli
samuti Nõmme mehed ja Juuru
õpilased. Kokku jagati välja üle 70
auhinna.  Seekordse mängu koos-
tööpartneriteks olid Pirita LOV,
ehitusfirma Koger & Partnerid,
Saka Cliff Hotell, hotell Bernhard
Otepäält, hotell Susi Tallinnast.
Väärtkirjandust andsid au-
hindadeks Eesti Entsüklopeedia-
kirjastus, Ersen, Olion, Huma,
MTÜ Loodusajakiri, Ilmamaa,
Johannes Esto Ühing, Koolibri,
Allecto, Argo, Kunst,
Ambassador, Kirilille, Tänapäev,
Regio, SEJS, Eesti Keele
Sihtasutus, Kindral Johan
Laidoneri Selts, Eesti Olümpia-
komitee, Inreko Pressilt ajakirjade
Sporditäht ja Ärielu aasta-
tellimused ja teadlaselt Rein
Veskimäelt "Universumi mikro-
maailm". Videokassette pakkusid
firmad Sonatiin OÜ ja AS V&K
Holding Videoplanet ning CD-sid
CD vabrik Theka ja TOP-10. Ka
seekord pakkusid kilvaritele
pileteid Rahvusooper Estonia,
Vene Teater, Vanalinnastuudio,
Jazz-kaar ja Linnateater. Võitjad

veetsid meeldiva õhtu stiilses
Scotland Yardi pubis - auhind,
mille panid välja selle pubi
omanikud. 

Järgmine kohtumine Pirital
toimub juunikuus, mil mängitakse
välja järjekordne jalgratas.

XVI KloostriturniirLillepi talgud
15. mail ootab Pirita LOV
talgutele. Kogunemine kell 10
Selveri parklas. Talgulistele supp
ja pirukad.

Maikuu üritused 
Pirita 
Majandusgümnaasium
10. mai Emadepäeva kontsert
14. mai Mini Miss
14. mai Moeshow "Colorama"
14. mai kooli spordipäev rannas
26. mai Hobidepäev - ekstreem-
spordi tutvustamine
29. mai Lemmiklooma päev
4. juuni kooliaasta pidulik 
lõpetamine Pirita Kloostris
19. juuni kell 14 12-klasside
lõpuaktus
22. juuni kell 14 9-klasside
lõpuaktus
Merivälja Põhikool
6. mai liiklusviktoriin PMG-s
7. mai kontsert Merivälja
Pansionaadis
7. mai kell 17 I-III klassi 
emadepäeva kontsert
18.30 IV-IX klassi emadepäeva
kontsert
8. mai ja 16. mai puude istuta-
mine Püünsis
11. mai Orienteerumine
Meriväljal. Loodusteaduste päev
14. mai spordipäev rannas
22. mai Merivälja päev
28. mai 9. klasside viimase kella
päev
Pirita Lasteaed
3. - 7. mai avatud uste nädal ja
emadepäeva nädal
5. mai emadepäeva peod
6. mai emadepäeva peod
13. mai lasteteater "Mäng."
Etendus "Punamütsike."
14. mai Pirita lasteaedade
spordipäev Pirita rannas
21. mai 6. rühma koolisaatmise
pidu
Kohtumine PMG õpetajatega ja
meie endiste vilistlastega
(kuupäeva veel ei tea!)
27. mai õppeaasta lõpetamine,
õuepidu- piknik koos lastevane-
matega
Merivälja Lasteaed
4., 5., 6., 7. mai Emadepäeva- ja
kevadpeod
11. mai teater Nipitiri etendus
"Saladuste raamat"
14. mai Pirita lasteaedade
spordipäev
18. mai Kevadine spordipäev
21. mai lasteaia lahtiste uste
päev
26. mai Liikluspäev
27., 28. mai lõpupeod
Kose Lasteaed
6. ja 7. mai emadepäeva tähista-
mine
14. mai Pirita linnaosa
lasteaedade spordipäev
25. mai  II rühma lõpupidu
28. mai lõpupidu

Eakate tegemisi
11. mail osalevad eakad Pirita
heakorratalgutel.
Kogunemine kell 12 Pirita Vaba
Aja Keskuse juurde.

Ahto Altjõe
TOPi juhatuse esimees

Kinnisvaraarendaja esindajana  ja
TOP-I juhatuse esimehena tänan
Pirita elanikke, kes on osalenud
TOPi planeeringute avalikel arut-
eludel, nii tuliselt võidelnud Pirita
elukeskkonna säilimise ja arenda-
mise eest ning meile paljude heade
ideedega abiks olnud. 

Meie soovisime nii
suuremahulise projekti puhul
mõelda julgelt, lausa provoka-
tiivselt, sest meie meelest annab
just julgus võimaluse suurepära-
seid ideid igakülgselt läbi vaielda,
tekitada samas konsensuslik 
tervik. Terviku all mõtlen ma 
planeeringut, kus leiavad kajas-
tamist arendajate, linna, linnaosa
ja kohalike elanike mõtted ja
huvid. 

Suured tänud julgete ideede ja
kõrge professionaalsuse eest pla-
neeringu autorile, arhitekt Irina
Raudile. Hindame kõrgelt ka  meie
põhiliste oponentide, Pirita 
linnaosa vanema Ülle Rajasalu ja
linnamajanduse osakonna juhataja
Janar Vilde tööd, kellega peetud
pikad arutelud ja vaidlused on
viinud planeeringu korduvale
muutmisele ja täiendamisele.
Tähtis on lõpptulemus - see peaks
rahuldama ja panema uhkust tund-
ma kõiki piritalasi, kõiki tallinlasi.
Detailplaneeringu kohaselt, mis
pole veel Tallinna Volikogus vastu
võetud, peaks  TOPi jahisadama

poolsesse nurka ehitatama
veepark. Hotelli esisele väljakule
ehitaksime katusealuse parkla
otsepääsuga hotelli, vee-
keskusesse ning ärihoonesse.
Olemasolevat hotellikompleksi
jätkavad linna suunas olemasoleva
ehitisega samal joonel olevad 
äri- ja elumajad koos sotsiaal-
objektidega. Investeeringute
kogumaht on üle miljardi krooni.
Hirmudeks pole põhjust
Vaidlused osapoolte vahel on
olnud kohati väga emotsionaalsed,
muuhulgas heideti TOP omanikele
ette kiiret rikastumise soovi, 
rannajoone sulgemist, vaadete
rikkumist nii merelt kui merele ja
Pirita ülerahvastamist. 

TOP-I esindajana on mul hea
meel tõdeda, et need hirmud on
asjatud - äri ei ole võimalik nii
ajada, et võidaks ainult üks
osapool. Merevaadete sulgemine
ei ole kindlasti kellelegi, sealhul-
gas ka meie huvidele kasulik.
Vastupidi, meie eesmärk on muuta
praegune tühjalt seisev autode
parkimisala ligitõmbavaks vaba
aja veetmise keskuseks, kus on
tagatud pääs randa igast suunast.
Meie kolme, TOP keskuse hoonest
madalamasse korrusmajja korte-
reid ostvad  elanikud moodustavad
sellest kasvust üsna väikse osa.
Ma ei häbene aga öelda, et nad on
keskmisest parema sissetulekuga
inimesed, kelle nõudmised
elukeskkonna suhtes ei piirdu 
ainult parkimisplatsi ja 

laineloksumisega. 
Korterite müügist saadava tulu

investeeriksime otse veepargi,
jahisadama ja kogu piirkonna
arendusse. Nii toovadki uued
elanikud kaasa raha, mis ei kuku
meie kukrusse, vaid on mõeldud
kasutamiseks kõikidele Pirita
elanikele. 

Detailplaneering hõlmab ka
piirkonna liiklusskeemi uuen-
damist, haljastust ja heakorda.
Elumajadega samasse kompleksi
tahaksime ehitada lasteaia, rajada
üldkasutatavad mängu- ja spordi-

väljakud. Rannapromenaad säilib
ja täieneb jalgrattakohvikugal. 

Kui me suudame planeeritu
ellu viia, veendute, et elukeskkond
pole kuhugi kadunud, vaid teil on
veel rohkem põhjust oma Pirita
üle uhkust tunda. Kutsume üles
koostööle ja loodame ka edaspidi
Teie konstruktiivsele kriitikale.
Annan oma sõna, et üheskoos
muudame TOPi piirkonna nii
praegustele  kui tulevastele Pirita
elanikele mõnusaks elupaigaks ja
suurepäraseks vaba aja veetmise
keskuseks. 

TOP:  täname Pirita elanikke !

Mälumängu Schumacher: Aastatel 1959 -2004 kokku 931
mälumängu ja viktoriini korraldanud Peeter- Erik Kubo on ka
kõikide Kloostriturniiride mängujuht ja küsimuste koostaja.


