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ASERI VALLAPÄEVAD 01. – 03. juunil
Kava
1. JUUNI
17.30 - ASERI KAPELL RAHVAMAJA FUAJEES
18.00 - VALLAPÄEVADE AVAMINE JA KONTSERT (esinevad lasteaed, keskkool, rahvamaja ja
muusikakool)
20.00 - SIMMAN (tantsuks mängib Anti Kammiste & Meelis Punder)
2. JUUNI
06.00 - KALASTAMINE Aseri tiigil, kogunemine rahvamaja ees (J. Kamenski)
08.00 - ÄRATUSMUUSIKA (Aseri puhkpill)
Rahvamajas töötavad skulptorid
11.30 - XI SUVEMÄNGUDE AVAMINE Aseri Vabaajakeskuse ees. Soojendusaeroobika - lasteaed,
kool, aeroobikaring (O.Zavjalova)
12.00 – TÄNAVAKORVPALL (T. Reisi)
JALGPALL (J. Kamenski)
KÕRGUSHÜPE (E. Jansen)
KAUGUSHÜPE (L. Martõnova)
KUULITÕUGE (L. Vagulina)
TELLISKIVIVISE (J. Kamenski ja O.Zavjalova)
PETANG ind. (R. Kundla)
KOROONA (V. Tšertovikov)
NOOLEVISE (E. Jansen)
VÕISTKONDLIK SUUSATAMINE (4 inimest võistkonnas) (P. Laidinen)
12.30 - PETANG võistkondlik R. Kundla
Lapsed saavad osavust näidata PITON RAJA läbimisel
(T. Tšistjakova)
15.30 - Võistluste lõpetamine – autasustamine
21.00 - DISKO RAHVAMAJAS
3. JUUNI
ÕUES:
12.00 - 12.05 PÄEVA AVAMINE
12.05 - 12.15 TANTSIB “EIDERATAS”
12.15 - 12.30 REGISTREERIMINE VÕISTLUSTELE
LINETANTS “KÕRBEROOSID” (külalisesinejad)

12.30 - 13.15 ASERI VALLA “KÕIGE ÄGEDAMA NAISE JA MEHE" TIITLI
*I VOOR meestele - saviplaadi hoidmine
*I VOOR naistele - kahe tellise hoidmine mõlemas käes
13.15 - 13.30 LINETANTS koos rahvaga
13.30 - 14.15 ASERI VALLA “KÕIGE ÄGEDAMA NAISE JA MEHE" TIITLI
*II VOOR - kotivise (kotis tühjad plastpudelid)
*III VOOR - jooks (pulgani, 10 x ümber pulga keerutada ja tagasi)
14.15 - 14.30 LINETANTS
14.15 - 15.15 SAVIMAADLUS
15.15 - 15.30 AUTASUSTAMINE
15.30 - 15.45 LINETANTS
15.45 - 15.55 LAULUKONKURSI VÕITJATE ESINEMINE
15.55 - 16.00 VALLAPÄEVADE LÕPETAMINE
LASTELE JA NOORTELE ÕUES:
PIPI JA KLOUN LÕBUSTAVAD MÄNGUDEGA LAPSI
BATUUT
SEIKLUSRADA
SAVIKUJUDE MEISTERDAMINE
ÕUES VEEL:
LAAT
MÄRG VILTIMINE
TOITLUSTAMINE
RAHVAMAJAS:
12.00 - 16.00 TAI MASSAAŽ
12.00 - 16.00 RAVIKABINET (Nina Dudar – kaanid, loodusravi)
12.00 - 16.00 SKULPTUURIDE MEISTERDAMINE
12.30 - 13.30 JÕHVI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE TEATRITRUPI “MASK” ETENDUS
(suurel laval)

ASERI VALLA XI SUVEMÄNGUDE JUHEND
EESMÄRK
Pakkuda Aseri valla rahvale võistlemisvõimalusi. Selgitada Aseri valla meistrid kaugushüppes,
kuulitõukes, tänavakorvpallis, koroonas, petangis, suusatamises, telliskiviviskes, kõrgushüppes ja
kalastamises.
AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 02. juunil algusega kell 6.00 Aseri tiigil. Kogunetakse rahvamaja ees. Võistluste
avamine kell 11.30 vabaajakeskuse ees.
JUHTIMINE JA KORRALDAMINE

Suvemänge juhtib, valmistab ette ja viib läbi Aseri Vabaajakeskus koos Aseri SK ja Aseri SMK-ga.
OSAVÕTJAD
Suvemängudest lubatakse osa võtma kõiki Aseri valla endisi ja praegusi elanikke.
MÄNGUDE KAVA
KALAPÜÜK ASERI TIIGIL
Võistluse algus kell 6.00. Selgitatakse välja kõige suurem püütud kala ning püütud kalade suurim
kogukaal. Mõlemas võistlusklassis autasustakase kolme paremat. Võistluse peakohtunik on Jüri
Kamenski.
TÄNAVAKORVPALL
Võistlused viiakse läbi Eestis kehtivate tänavakorvpalli reeglite järgi ja need toimuvad kahes
vanuserühmas:
I - 1991. a. sündinud ja nooremad;
II - 1990. a. sündinud ja vanemad
Võistlussüsteem selgub pärast võistkondade registreerimise lõppu.
SUUSATAMINE
Suusatamine toimub võistkondlikuna. Registreerunud neljaliikmelised võistkonnad loositakse
paaridesse ning toimub 30 m raja läbimine aja peale.
Osa võivad võtta kõik soovijad, olenemata soost ning vanusest. Võistlussüsteem selgub pärast
osavõtjate registreerimist. Võistluse peakohtunik on Pekka Laidinen.
KOROONA
Koroonas toimub individuaalturniir. Mängitakse võitja lauas kuni kahe võiduni. Laud pannakse õue,
halva ilma korral toimub võistlus vabaajakeskuse fuajees. Võistluse peakohtunik on Vladimir
Tšertovikov.
TELLISEVISE
Individuaalne ala. Igal võistlejal on 3 katset. Vise sooritatakse kahe käega pea tagant. Peakohtunik on
Jüri Kamenski.
KUULITÕUGE
Igal võistlejal on 3 katset. Naised tõukavad 3 kg kuuliga ja mehed 7 kg kuuliga.
KAUGUSHÜPE
Igal võistlejal on 3 katset. Eraldi arvestus mehed-naised. Võistluse peakohtunik Ljubov Vagulina.
PETANG
Toimub nii individuaalne kui ka võistkondlik turniir. Võistkondlikul turniiril võivad osaleda asutused
kuni neljaliikmeliste võistkondadega (väljakul kuni 3 mängijat).
AUTASUSTAMINE
Iga spordiala kolme paremat autasustatakse mälestusesemega.
REGISTREERIMINE
Võistlustele registreerumine toimub kohapeal. Võistluspaigad on avatud kell 12.00 - 14.00
ÜLDISELT
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab mängude ajal korralduskomisjon.

VALLAPÄEVADE BUSS
01. juuni: Kestlast 16.45, Rannult 17.00, Koogust 17.05, Kalvist 17.15.
Lõpp-peatus: rahvamaja. Vastupidisel ringil väljub buss pärast kontserdi lõppu kell 20.00.
02. juuni: Kestlast 10.15, Rannult, 10.30, Koogust 10.35, Kalvist 10.45.
Lõpp-peatus: vabaajakeskus. Vastupidisel ringil väljub buss pärast võistluste lõppu 16.00.
03. juuni: Kestlast 11.15, Rannult 11.30, Koogust 11.35, Kalvist 11.45.
Lõpp-peatus: rahvamaja. Vastupidisel ringil väljub buss pärast vallapäevade lõppu 16.15.

VALLAVALITSUS
Korraldused
20.04.2007
Nr 52. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 53. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 54. Kinnitada Aseri Rahvamaja ürituste piletite hinnad.
Nr 55. Kinnitada 18. aprillil 2007 oksjonil müüdud ja müümata jäänud korterite nimekiri.
Nr 56. Kinnitada Aseri Raamatukogu, aadressil Aseri alevik Kesktänav 3, ehitustööde omaniku
järelvalve teostajaks FIE Einar Kaldam.
Nr 57. Väljastada projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Vanakooli OÜ-le kuuluval
kinnistul.
Nr 58. Aseri Vallavalitsuse 22. märtsi 2006 korralduse nr 38 "Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine" muutmine.
Nr 59. Kooskõlastada Kalvi mõisa kuivenduskraavi ehitustööd vastavalt KEK Invest AS projektile.
Nr 60. Kinnitada Ida-Virumaa Omavalitsuste büroole esitamiseks Aseri valla kaunimad objektid
mastivimpli saamiseks järgmiselt:
1. Nadežda ja Anatoli Prihnenko kodu aadressil Tehase 7 Aseri alevik
2. Sigrid Välbe ja Janner Eskori kodu aadressil Kõrkküla küla Aseri vald
3. Kaarin ja Urmas Orase kodu aadressil Kõrtsialuse küla Aseri vald
4. Kõrtsialuse küla (külavanem Rutt Sula) korrastatuim küla Aseri vallas
MÄÄRUS nr 2
Muuta Aseri Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise korda:
1.1. täiendada punktiga: 4.1 lasteaeda võetakse vastu esimeses järjekorras need lapsed, kelle vanemad
töötavad (töökoha tõendi alusel) ja valla sotsiaaltöötaja poolt esitatud avalduse alusel
1.2. täiendada punktiga 4.2 mittetöötavate vanemate lapsed võetakse lasteaeda vastu vabade kohtade
olemasolu korral
1.3. tunnistada kehtetuks punkt 5 - väljaspool järjekorda on lasteaia juhatajal kooskõlastatult lasteaia
hoolekoguga õigus vastu võtta laps, kelle mõlemad vanemad töötavad avalduse esitamise ajal.

Korraldused
07.05.2007
Nr 61. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 62. Lõpetada OÜ-l Aseri Kommunaal Aseri alevikus kütteperiood hiljemalt 14. maiks 2007 ja öine
tänavate valgustamine 17. mail 2007.
Nr 63. Kinnitada Aseri valla mustkattega teede aukude remontijaks Estament OÜ.
Nr 64. Kinnitada Aseri aleviku Kesktänava väljaku renoveerijaks Estament OÜ.
Nr 65. Kinnitada 01. maist OÜ-le Aseri Kommunaal järgmised hinnad koos käibemaksuga: niitmine
niiduki ja traktoriga 1 m2 0,22 krooni; niitmine trimmeriga 1 m2 0,38 krooni.
Nr 66. Kooskõlastada OÜ Ekovir jäätmeloa taotlus.
Nr 67. Eraldada reservfondist Kaitseliidu Alutaguse Malevale 3000 krooni Lüganuse malevkonna lipu
taastamiseks.

MÖÖDUNUD ÕPPEAASTA ASERI MUUSIKAKOOLIS
Kätte on jõudnud mai. Peagi lõpetab muusikakool oma 33. õppeaasta. Tõesti, aeg lendab kiiresti - kool
on juba 33-aastane!
Muusikakooli ülesanne on õpetada pillimängu ja ette valmistada haritud kuulajaskonda, mille nimel me
ühiselt tegutseme.
Praegu õpib meie koolis 53 õpilast. Muusikakoolis on võimalik õppida klaverit, akordioni, bajaani,
kitarri, flööti, trompetit, trombooni, klarnetit ja saksofoni. Solfedžo tundides õpetatakse lapsi noodist
laulma, muusikaloo tundides tutvutakse muusikaajalooga.
Oma erialapillile lisaks saavad õpilased teadmisi ja oskusi koosmängimiseks, mängides akordionistide
orkestris, duettides, triodes, kvartettides. Koolis töötab kitarristide ja vokaal-instrumentaalansambel.
Puhkpilliosakonna õpilased mängivad oma õpetajaga (V. Pärnak) Aseri puhkpilliorkestris.
Püüame oma õpilaste ja õpetajatega muusikat propageerida ka asula rahva hulgas. Meie majas
toimuvad regulaarselt loeng-kontserdid ja kontsertesinemised. Möödunud õppeaastal oli võimalus
kuulata ja vaadata esinemas Ivo Linnat, Antti Kammistet, akordionisti Jaak Lutsoja ja kitarristi Madis
Arvistot, pianistide ansamblit “Allegro” ja Narva Muusikakooli õpilasi. Meie õpilased ja õpetajad
esinesid loeng-kontsertidega “Ladina-Ameerika muusika”, “Barokk muusikas”, “Valss, polka, marss”,
“Seltskonnatantsud” ning “Beethoveni elu ja looming”. Soovijad võisid külastada kontserte Jõhvi
Kontserdimajas, kus käisime kuulamas haamerklaverimängu Jüri Martõnovi esituses, naiskitarristide
ansamblit “Gitarrissimo” ja Rahvusmeeskoori kontserti “Mehed mustas”.
Meie õpilased Jürgen Holmberg (saksofon, õp. V. Pärnak), Addo Ojasalu (tromboon, õp. V. Pärnak) ja
Jelizaveta Jerahtina (klaver, õp. M. Koitla) esindasid väga tublilt meie kooli regionaalsetel
konkurssidel.
Ei saa meenutamata jätta meie tänavuaastast talvepidu. Tavaliselt on see pidu möödunud kooli seinte
vahel, aga tänavu otsustasime uue aasta vastu võtta Vinni basseinis.
Suurimad tänud siinkohal AS-le Wienerberger ja Balbiino, kelle rahalise ja materiaalse toetuseta ei
oleks see pidu võimalik olnud. Lapsed mõnulesid neli tundi basseinis, saunades ja hiljem ootas neid

kohvikus peolaud. Ei möödunud meie pidu ka jõuluvanata, kes tuli otse basseini, paljajalu ja
ujumismask peas, lastele kingitusi jagama.
Kooli lõpueksamid on seljataga. Sellel aastal lõpetab kooli 9 õpilast: akordionistid Eljana Ivanova,
Veronika Kozlova, Artjom Popov, Julia Tihhonova - õpetaja Anna Zamahhova õpilased; pianistid Mana
Kaasik, Kristina Luik, Liis Tamme, Anastassia Zavjalova - õpetaja Svetlana Jessevitši õpilased ja
saksofonist Jürgen Holmberg - õpetaja Veiko Pärnaku õpilane.
Kallid lõpetajad, teil on seljataga suur töö, mis nõudis visadust ja tahtejõudu, sest õppimine kahes
koolis ei ole kerge. Me õnnitleme Teid, kallid lõpetajad ja 25. mail kell 17.00 tähistame lõpupeoga Teie
edukat kooli lõpetamist!
Aga meie, pedagoogid, mõtleme tulevikule ja seepärast otsustasime 24. mail korraldada veel ühe
loeng-kontserdi, kuhu ootame lasteaia lapsi ja algklasside õpilasi. Selle kontserdi teemaks on “Pillid
meie ümber”. Mängulises vormis jutustame pillidest ja anname lastele võimaluse musitseerida.
Meid ootab veel ees vastutusrikas esinemine Aseri asula traditsioonilisel vallapäeval.
28. ja 29. mail kell 14.00-18.00 toimuvad meie majas muusikakooli vastuvõtueksamid.
Emad ja isad, kui te tahate oma lastele süvendatud muusikalist haridust, tooge oma laps muusikakooli!
Soovime kõigile oma õpilastele sooja suve, head tuju, tervist ja kohtumiseni uuel õppeaastal!
Aseri Muusikakooli kollektiivi nimel õpetaja
Marina Popova

KOOLIS ON TUNDA ÕPPEAASTA LÕPULEJÕUDMIST
Aprilli keskpaigast peale olid XII klassid eksamitules: alustuseks kirjutasid noored 14.04. lõpukirjandi.
Ent ametlik eksamiteaeg algab hiljem ja selle juhatab sisse traditsiooniline lõpukella tseremoonia –
tänavu 24. aprillil. See on kindlaks märgiks, et kooliaasta hakkab lõpule jõudma.
Tänavu on gümnaasiumit lõpetamas 9 õpilast õp. Tiitso juhatatavas XII a klassist ja 5 õp. Zavjalova XII
b klassist.

Direktor helistas kella tundi ja kui end lapsepõlve tagasi riietanud lõpetajad saali ees istusid, kiitis
tänavusi noori õppimise eest, sest üle mitme aasta on koolis medalilootust. Minejaile sooviti head

eksamijätku, kingiti lilli ja õhupalle, lauldi-loeti ja breigiti. Viimast koolikella nendele noortele
helistasid I klasside lapsed.
Olgu märgitud seegi, et 23.04. austasid juba teist aastat kooli õpetajad ja teised töötajad meeskolleege.
Tegu on jüripäeva üritusega, mil võisteldakse kooli aasta Jürimehe tiitlile. Tänavused jõukatsumised
olid täpsusvisetes, deklameerimises ja tordikaunistamises. Aastaks sai klaasist mõõga hoidjaks õp.
Neito.
Mai algupäevadel valmistutakse koolis alati emade- päevaks. Traditsiooniline kontsert, õpilastööde
väljapanek ja Emad koolis e. tundidekülastamine leidis aset 11. mail.

Tänavu oli varasemast rohkem emasid-vanaemasid leidnud võimaluse oma laste juurde tulla ja kool,
rääkimata lastest, on selle eest südamest tänulik. Esinejate ja näputöötegijate juhendajad on samuti kõik
emad: õp. Jansen, Jakubova, Jessevits, Koitla, Korjus, Lille, Pilden, Reisi, Zavjalova, Tiitso, Varinurm.
Poistetööd valmistas ette õp. Neito, kolme tütre isa. Direktor jagas emade silme all ka rohkesti auhindu
õpilastele, kes viimasel ajal spordi- jm. võistlustel hästi esinenud.
Meie näitusel olid väljas ka õp. Reisi juhendamisel valminud maakonna õpilastööde näitusel olnud
tööd, mis tänu oma meisterlikkusele kõik vabariiklikule näitusele välja valiti ja mida laulupeo ajal
Tallinnas näha saab.
9. mail mõtleb Euroopa rahule. Tänavu sai täis 62 aastat, mil pärast kuut ränka sõja-aastat olid relvad
vaikinud. Euroopa Liit, kuhu nüüd võrdväärsena kuuluvad tollal rindel teineteise vastu sõdinud riigid,
ei räägi võitjatest ja kaotajatest. Selle riikideühenduse, mille liige juba kolm aastat on ka Eesti Vabariik,
loomise mõte oli riikide majanduselu ja poliitika ühendamine eesmärgil, et Euroopas toimiks koostöö,
et eriarvamused saaksid lahendatud kompromisside tulemusena, mitte jõuähvardusel või -rakendusel.
Et oleks rahu.
Euroopa Liit edendab riikidevahelist koostööd mitmeti. Tänavu kevadel sattus meie kool osalema
rahvusvahelisel Euroopa-võistlusel, mille ülesandeiks oli päris põhjaliku testi lahendamine ja essee
kirjutamine. Auhinnaks on sõit Brüsselisse Euroopa parlamenti, kuhu kogunevad ka kümmekonna teise
riigi noored. Eestit esindab teisena Jõgeva Ühisgümnaasium. Kuigi meie õpilased pidasid ülesandeid
rängaks ja õhinal töö kallale ei asunud, leidus lõpuks siiski tegijaid. Võitjaiks nimetati Oksana
Skvortsova, Anna Koikova ja Kristjan Palm.

Nimetatud võistluse tulemused tegime teatavaks 9. mail kooli saalis Euroopa päeva auks korraldatud
kontserdil. Tuletagem meelde, et teist aastat osaleb meie kool Euroopa Liidu koolide koostööprojektis
Comenius 1 ja meil on partnerid Türgini välja. Kontserdil tegid flötist Neeme Punder ja tantsijatar Iris
Trofimov muusikalise ning tantsulise rännaku Euroopast idamaadesse. Etendus oli rahastatud
projektirahadest.
Õppeaasta lõpeb ametlikult 4. juunil. Samal päeval kirjutab põhikool lõpukirjandit.
Pärja Kesküla

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
mai

Richard Tank 06.05.1919 - 88
Erich-Toomas Kallip 16.05.1923 - 84
Galina Astashina 21.05.1925 - 82
Leena Pere 21.05.1937 - 70
Jelena Stankus 27.05.1925 - 82
Vera Filatova 27.05.1937 - 70

Õnnitleme!

Aseri naislauatennisistid on taas Eesti meistrid
Taas meistritiitli võitnud Aseri spordiklubi naiskonda kuulusid Tatjana Tšistjakova, Marina
Morozova, Gea Gross, Laura-Liis Nurga, Karmen Kozma ja Ina Jozepsone.
Eesti lauatennise võistkondlike meistrivõistluste finaali play-off´is pidid selguma naiste ja meeste
kõrgliiga medalisaajad.
Erinevalt möödunudaastasest naiste meistrivõistluste play-off´ist, kus kaks Ida-Virumaa naiskonda,
Aseri spordiklubi ja Narva Paemurru spordikool kohe alguses kokku läksid, olid nad sel aastal eri
poolfinaalides.
Esimeses poolfinaalis alistasid aserlannad veenvalt Nõmme spordiklubi (6:1), narvalannad kaotasid aga
Tallinna Kalev/Linnataksole (2:6). Kolmanda koha mängus olid Narva lauatennisistid aga Nõmme
neidudest paremad (6:2), kordasid nii mullust saavutust ja võitsid pronksmedalid. Tallinna neidudest
polnud aga finaalis Aseri spordiklubile vastast ja nii võeti mulluse kaotuse eest veenev revanš (6:1).

Taas meistritiitli võitnud Aseri spordiklubi naiskonda kuulusid Tatjana Tšistjakova, Marina Morozova,
Gea Gross, Laura-Liis Nurga, Karmen Kozma ja Ina Jozepsone.
„Ühest küljest oli see võit mõnes mõttes oodatud – meil mängivad siiski kõik Eesti tugevamad
naislauatennisistid. Kuid ikkagi on meeldiv. Kõik – Tatjana, Marina, Ina, Gea mängisid hästi. Rõõmu
teeb, et noored tüdrukud Karmen ja Laura-Liis näitasid head mängu,“ ütles Aseri spordiklubi juht Kaire
Kutsar. „Võitsime esimest korda meistritiitli 11 aastat tagasi, 1996. aastal. Ja kõik need aastad oleme
finaalis olnud. Kuigi alati ei ole õnnestunud võita, nagu näiteks eelmisel aastal.“
Erinevalt naiskondadest ei saatnud Ida-Virumaa meeskondi tänavu edu. Maakonna ainus esindaja
kõrgliigas, Paemurru spordikool I sai seitsmenda koha ja käis kõrgliigas koha säilitamiseks
üleminekumängudel.
Kaks Aseri spordiklubi meeskonda said kokku teise ja kolmanda liiga üleminekumängudel. Ja kui Aseri
I-l õnnestus teises liigas koht säilitada, siis Aseri II-l ei õnnestunud esimesest meeskonnast jagu saada.
Põhjarannik
28. aprillil toimusid Aseris EMSL "Jõud" noorte MV lauatennises, kokku oli osalejaid 5-st maakonnast
75 sportlast. Meie sportlastest olid võidukad noormeeste B klassis II koht Oliwer Nõlvak, noormeeste
C klassis I koht Kert Räis, tüdrukute D klassi võitis Karmen Kozma. Poiste E klassis III koht Lev
Mihhailov ning tüdrukute E-klassis sai oma esimese medali Reelica Hanson, kes saavutas II koha,
kolmas koht kuulus Liis Lassile. Tüdrukute paarismängu võitsid Karmen Kozma ja Laura-Liis Nurga.
Noormeeste paarismängus olid III kohal Oliwer Nõlvak koos Kert Räisiga. Segapaarismängus II koht
Laura-Liis Nurga koos Oliwer Nõlvakuga ja III koht Karmen Kozma koos Kert Räisiga.
12. mail mängis 201 sportlast Aseri Keskkooli ja Vabaajakeskuse saalides lauatennist - toimus ELTL
laste GP finaalvõistlus. See võistlussari algab sügisel ning kulmineerub mais Aseris. Meie sportlasi
osales 18.

Medalini jõudis Karmen Kozma, kes lõpetas võistlussarja II
kohaga. Hästi mängisid Kert Räis, Reelica Hanson, Patrik Nõlvak, Vladlen Ratšugin ja Leonid Vagulin.

EESTI TOP-8 LAUATENNISES
13. mail tuli Narvas hinnatavele III kohale KERT RÄIS
Aseri sportlased osalesid 18 - 20. mail Helsingis rahvusvahelisel lauatenniseturniiril Finlandia Open
2007. Auhinnalised kohad saavutasid naiste klassis Tatjana Tšistjakova II koht ja tüdrukute – 13 a.
Karmen Kozma III
koht. Tugevas konkurentsis mängisid hästi Kert Räis, Vladlen Ratšugin, Reelica Hanson, Leonid
Vagulin ja Patrick Nõlvak.
_________________________________________________________________
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