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LÄHEMAD ÜRITUSED 
 

Kolmapäeval, 4. aprillil kell 12.00 – ESAS-i seltsipäev Tallinna 

Matkamajas. Kuulda saab Valeri Maksimovi ettekannet “Eesti 

võrkpallimeistrivõistluste arengulugu”. Sõna sekka ütlema on lubanud tulla 

Henn Karits ja Aino Huimerind. 
 

Laupäeval, 7. aprillil kell 12.00 – Jõgeva Kultuurikeskuses spordiklubi 

“Forte” korraldamisel tähistatakse võimlemispedagoogi Fernanda Tamme 

105. sünniaastapäeva. Kavas on salong-kontsert “Naine tantsib” Jõgevamaa 

tantsu- ja võimlemisrühmadelt ning ESAS-i liikme Malle Ranne koostatud 

raamatu “Õpetaja Fernanda Tamm” esitlus. 
 

Laupäeval, 28. aprillil kell 15.00 – Eesti Spordimuuseumis toimub 

Aleksander Tammerti 60. sünniaastapäeva tähistamine ja Ville Sonni 

koostatud raamatu “Aleksander Tammert. Kolmeteistkümnes 

kuulitõukekuningas“ esitlus. 
 

 Kolmapäeval, 2. mail kell 11.00 – Eesti Spordimuuseumis ESAS-i 

koolituspäev (Eesti ajalookäsitluse uuemaid seisukohti tutvustab TÜ õppejõud 

Tõnu-Andrus Tannberg) ja kell 12.15 üldkoosolek (päevakorras põhikirja 

muutused ja majandusaruande kinnitamine). Tehakse ka kokkuvõtteid XXX 

spordiajaloolise teatmematerjali kogumise võistlusest ja autasustatakse 

parimaid.   
 

Neljapäeval, 3. mail kell 12.00 – ESS “Kalev” ajaloopäev  teemal “15 

aastat Kalevi veteranide ühendust”. Tõnismäel, Pärnu mnt. 41 järgneb kell 

15.00 spordialane mälumäng ja 18.00 toimub Mustpeade Majas Kalevi 

veteranide kevadpidu. 
 

Neljapäeval, 10. mail kell 16.00 – Eesti Spordimuuseumis avatakse SEB 

Ühispanga 25. jooksumaratoni puhul traditsioonilise spordiürituse ajalugu 

tutvustav näitus. 
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Teisipäeval, 15. mail kell 16.00 – Eesti Spordimuuseumis avatakse 

maskotinäitus “Vigri kutsub külla”. Näitus tutvustab spordivõistluste maskotte 

kogu maailmast. Seoses näitusega on ettevalmistamisel trükis 

“Maskotimaailm” ja välja kuulutatakse ka spordimuuseumi oma maskoti 

konkurss. Lisainfot saab lähitulevikus muuseumi kodulehelt 

www.spordimuuseum.ee 
 

Neljapäeval, 17. mail kell 16.00 – ESAS-i Tallinna osakonna seltsiõhtu 

Kalevi sportlasklubis (Tallinn, Pärnu mnt. 41), kuhu on oodata ka põnevat 

külalist. 
 

Kolmapäeval, 6. juunil 12.00 – ESAS-i seltsipäev Eesti 

Spordimuuseumis. Esineja täpsustamisel, kuid jutt tuleb kindlasti huvipakkuv.  
 

Reedel, 8. juunil kell 14.00 – Paduvere talumuuseumi õuel (Piibe maantee 

ääres, 10 km Jõgevalt Rakvere poole) vabaõhukonverents teemal 

"Spordikangelased sünnivad Eesti külas"  

Konverentsi peakorraldaja on MTÜ Paduvere Talumuuseumi Selts ja Tiit 

Lääne. Koostööpartnerid EMSL Jõud, Jõgeva vallavalitsus, Jõgeva maavalitsus, 

Eesti Kultuurkapital, Eesti Olümpiavõitjate Kogu, Eesti Spordiajaloo Selts. 

Oodatud on kõik huvilised. Lähem info telefonil 50 86 580. 
 

Laupäeval 11. ja pühapäeval 12. augustil  Võrtsjärve ääres Vaiblas 

ESAS V suvekool. Paigutage see oma suveplaanidesse ja andke osavõtusoovist 

aegsasti teada. Täpsemalt järgmises Teatajas.  

 

NB! NB! NB! Teatajas ilmunud informatsiooni seltsi ürituste kohta 

palume võtta osalemise kutsena, sest postikulude kokkuhoiu vajaduse tõttu 

ei pruugi iga ürituse kohta eraldi kutset järgneda. 

 

 

 

KROONIKA 
  

MEENUTATI EUGEN PIISANGUT 
 

4. jaanuaril oleks saanud 90 aastaseks Kalevi ja ESAS auliikme tiitlit 

kandnud Eugen Piisang. Sellele tähtpäevale pühendatud ESAS seltsipäeva 3. 

jaanuaril aitas läbi viia ESS Kalev.  

Eugen Piisangu mälestuspäev algas lillede asetamisega tema hauale 

Pärnamäe kalmistul ja jätkus meenutustega Kalevi sportlasklubis. Pikema 

ülevaate teeneka spordimehe eluteest tegi Erlend Teemägi. Sõna said abikaasa 

Eugenia ja lapsed: poeg Erki ja tütar Marion. Meenutusi jagasid Rein-Vello 

Ojavere, Juhan Maidlo, Ants Kõverjalg, Aime Pärnakivi jmt. Kõlama jäi 

kahetsus, et meie hulgas pole enam seda tagasihoidlikku, töökat spordi talletajat 

http://www.spordimuuseum.ee/
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ja elavat entsüklopeediat, kellelt sai täpseid vastuseid väga paljudele spordiajaloo 

küsimustele. 

 

  
 

           Eugen Piisang „kuulamas“, …              …mida räägib Eugenia Piisang 

 

 
 

Üks laudkond Eugen Piisangu mälestuspäeval osalejaid (vasakult): 

 Heino Jeret, Aime Pärnakivi, Mati Tolmoff, Helvi Erikson, Ille Palm, 

 Ants Promet ja Marion Piisang 
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UUS VÄLJAKUTSE 

Rein Järva 
 

18. jaanuari õhtupoolikul kohtusid Tallinna osakonna liikmed tavapärases 

kohas, Kalevi sportlasklubis. Seekordne kokkusaamine oli mõnevõrra erinev 

eelmistest, sest õhtust tuli osa võtma ka seltsi esimees Enn Mainla Tartust. Tal oli 

kaasa tuua oluline sõnum. Vaevalt olid meie liikmed maha saanud oma 

mitmeaastase suurtööga “Eesti spordi aastaraamat 1940–1949”, mille 

signaaleksemplar samal õhtul juba ringi liikus, kui tuli meie inimestele veelgi 

suurem väljakutse. Enn Mainla oligi selle informatsiooni toojana kohale tulnud. 

Nimelt 2008. aasta suvel Tartus peetava ISHPES (rahvusvahelise kehalise 

kasvatuse ja spordiajaloo ühingu) seminariga seonduvalt on EOK teinud hr. 

Toomas Tõnise näol meie seltsile ja spordimuuseumile ettepaneku kokku panna 

Eesti Spordibiograafilise Leksikoni uus, parandatud ja täiendatud trükk. Eelmise 

ilmumisest möödunud viie aasta jooksul on spordi juurde tulnud palju uusi 

silmapaistvaid inimesi, varasemad tegijad on jõudnud uutele rajajoontele, paljud 

paraku meie keskelt jäädavalt lahkunud.  

Sellist ettepanekut ei lubanud meie seltsi au ja uhkus tagasi lükata. Seda 

sõnumit oligi siis seltsi esimees isiklikult tulnud meile tooma. Ja sai ka kohe samal 

õhtul soodsa vastukaja. Eranditult kõik meie seltsi potentsiaalsed tegevliikmed 

andsid oma nõusoleku uue leksikoni tegemisel kaasa lüüa. 

Seltsiõhtut, mis sellest aastast alates tänu energilise sekretäri Viive Reesare 

ettevõtlikkusele kaunistab ka kohvi- ja küpsiselaud, ilmestas veel suure juubelini 

jõudnud meie vanima liikme, 90-aastase Otto Lahti tähtpäeva äramärkimine. 

 

 
 

FRED KUDU 90 
 

    
         

         Fred Kudu ja               perekond: poeg Peeter, abikaasa Ethel ja tütar Reet  
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Reedel, 19. jaanuaril kogunesid Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valgesse 

saali teenelise treeneri Fred Kudu austajad, et ettekandepäevaga pidada meeles 

tema 4. jaanuaril  möödunud 90. sünniaastapäeva. Peale TÜ kehakultuuri-

teaduskonna dekaani Vahur Ööpiku avasõnu rääkis Erlend Teemägi Fred Kudu 

kujunemisaastatest. Teda kolleegi ja õppejõuna meenutas Ants Nurmekivi. K-

klubi president Ulvi Jukk kõneles Fred Kudust kui õpetajast ja treenerist. Välja 

oli pandud Eesti Spordimuuseumis koostatud näitus legendaarsest 

spordikorüfeest.  

Ürituse lõpetuseks sai asutajate allkirjad Fred Kudu nimelise stipendiumi 

statuut, millega pandi veel üks kivi Fred Kudu aumüüri. 

 

 
 

Erlend Teemägi kõnepuldis TÜ Ajaloomuuseumi valges saalis 

 

 
 

ESITLUS KULTUURIMINISTEERIUMIS 
 

 24. jaanuaril toimus Kultuuriministeeriumi saalis Eesti Spordiajaloo Seltsi 

jaoks tähelepanuväärne sündmus – seltsi jõududega koostatud ja seltsi 

kirjastamisel ilmunud Eesti spordi aastaraamat 1940 – 1949 jõudis trükisoojalt 

spordisõpradeni. 21 seltsi aktiivsema liikme mitme aasta hoolikas töö oli Rein 

Järva, Juhan Maidlo ja Erlend Teemäe juhtimisel saanud kaante vahele Eesti 

Kultuurkapitali ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetamisel. 
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Eesti Olümpiakomitee presidendi Mart Siimanni sõnavõttu kuulavad  

(vasakult seina ääres) kultuuriminister Raivo Palmaru, Valeri Maksimov,  

kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja Tõnu Seil,  

Juhan Maidlo, Ants Männiste, Jaan Ahi ja Arvi Matvei 

 

 

 

RUSIKATEGA RAIUTUD RADA 

Daimar Lell 
 

Sellist pealkirja kandis raamat, mida esitleti 

spordimuuseumis 31. jaanuaril. Samal päeval oma 

89. sünnipäeva tähistanud raamatu autor Paul 

Pajumaa (pildil) rääkis, et tema suureks unistuseks 

oli saada elukutseliseks poksijaks. 1940. aastal tuli 

Pajumaa Eesti noorte esivõistlustel hõbemedalile. 

Sõja-aastatel ei leidunud noorele punaväelasele 

enam ühtegi väärilist vastast ka Leningradi 

sõjaväeringkonna esivõistlustel, mille ta 

ülekaalukalt võitis.  

Juba aastakümneid pole keegi suutnud lüüa 

Paul Pajumaa rekordeid sangpommi rebimises – 

pensioniealisena on Pajumaa tõstnud kahepuudast 

sangpommi 320 ning ühepuudast 1010 korda! 
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Oma mälestusteraamatus meenutab raudkõva vaimu ning veel kõvemate 

rusikatega endine raskekaalupoksija oma karmi eluteed läbi Velikije Luki 

tapatalgute, kurikuulsa Patarei ning Kaug-Põhja vangilaagrite.  

 

 
 

ÜLLATUS, ÜLLATUS! 
 

 Tartu kunstikuu näitusesarja "Üllatus, üllatus! Kunst mittekunsti-

muuseumitest" raames avati spordimuuseumis 2. veebruaril näitus "Üllatus, 

üllatus! III". Sellel aprilli alguseni kestnud näitusel oli välja pandud põnev 

läbilõige spordimuuseumi kunstikogus leiduvatest maalidest ja skulptuuridest. 

Sporti kunstnike pilgu läbi saab jälle näha järgmisel aastal Tartu Ülikooli 

Kunstimuuseumis ISHPES seminari ajal. 

 

 
 

TUTVUSTATI UUSI SPORDIVÄLJAANDEID 

Ille Palm 
 

7. veebruaril oli Eesti Spordimuuseumi tulnud 33 inimest osa saama kolme 

värske spordiüllitise esitlusest: 

1. Juhan Maidlo tutvustas Eesti Spordi Aastaraamatut 1940 – 1949. Ta 

andis ka ülevaate spordi aastaraamatutest Eestis, milliste ilmumise algusest 

tänavu möödub 90 aastat. 1940. aastani jõuti välja anda 14 trükki. Peale sõda 

aastaraamatud ilmusid, kuid olid poliitiliselt mõjutatud. Nüüd on need ilmunud 

alates 1991. aastast pidevalt. 

1990. aastate lõpus tekkis ESASis idee taastada aastaraamatutest pooltühi 

periood 1940 – 1955. Idee teostus osutus probleemseks, kuna mitmed aastad olid 

arhiivides tühjad. Tuli kasutada ajakirjandust, kus ka polnud kõike. Seetõttu venis 

töö kuuele aastale ja seda tegi 20 inimest, neist enamus ESASi liikmed. 
 

     
 

       Juhan Maidlo   Matti Jõgi kaanepildil ja elusuuruses  Kalle Voolaid 
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Otsustati aastaraamat välja anda kahes osas, millest esitletav hõlmab 

perioodi 1940–1949. Teine osa (1950–1955) peaks ilmuma veel selle aasta lõpus. 

Selle ilmumisega peaks olema statistiline ülevaade Eesti spordist 90 aasta jooksul 

enam-vähem ammendav. Rohkesti on raamatus ka pilte.  

Järgnenud arutelul Mai Luik tõstatas eesnimede ja naissportlaste nimede 

muutumise küsimuse. Sellele Juhan Maidlo vastas, et viimased on pandud, kui 

sportlane abiellus sportimise ajal. Kõiki eesnimesid aga pole võimalik tuvastada, 

kuna ajalehtedes olid tavaliselt ainult eesnimetähed. 

Eesti Spordi aastaraamatut 1940–1949 saab osata spordimuuseumist 

soodushinnaga 150 krooni ja ESAS liikmetel on igal võimalik üks eksemplar 

sellest saada veel soodsamalt (100 kr) otse seltsi juhatuselt. 

2. Enn Mainla tutvustas väljaannet „Iga pauk pihta!“ kui Eesti Laskurliidu 

75. aastapäeva puhuse näituse kataloogi ja jagas seda näitusele kaasaaidanutele. 

 Ka see väljaanne on soodushinnaga (45 krooni) muuseumi kassas müügil. 

3. Kalle Voolaid tutvustas CD-plaati Vaimuvara võim, mis samuti seotud 

samanimelise näitusega ESMs. Sellel on ülevaated olulistest eestikeelsetest 

spordiraamatutest läbi aegade. Iga väljaande kohta on plaadil üks lehekülg, millel 

katkendeid väljaandest ja arvustaja tekst. Lisaks on plaadil veel eesti 

olümpiaraamatute kronoloogiline nimekiri. 

 

 

AARAND ROOSI UUS HOBI 

Rein Järva 
 

Meie seltsi ja Tallinna osakonna üks aktiivsemaid liikmeid Aarand Roos 

on tõeliselt mitmekülgne mees. 15. veebruari õhtul, kui Tallinna osakonna 

liikmed taas kokku said, üllatas ta meid teatega oma uuest hobist, kui nii võib 

talisupluse kohta öelda. Nimelt teist talve on ta enda jaoks avastanud selle 

tervistava tegevuse. Meile, harrastusajaloolastele, oli ta aga ette valmistanud 

mahuka ettekande talisupluse ajaloost. Temale omaselt emotsionaalselt ja 

kirglikult rääkis ta talvise supluse mitme sajandi vanusest ajaloost tänapäevani 

välja. Kuigi tegu on sõna otseses mõttes kehakultuuriga, on sellest tänapäeval 

välja kasvanud ka kitsas tegelejate ringis harrastatav võistlusspordiala –

taliujumine. 

 

TOSIN SAI TÄIS 
 

Vaatamata külmale talveilmale 17. veebruaril kogunesid kõige visamad 

Pärnu spordiajaloo huvilised XII Pärnu spordiajaloo päevale. Sõna võtsid 

teenekad ajaloouurijad Vambola Remmel, Karl-Udo Köösel, Heldor Käärats, 

Henn Sepp jt. Meenutati möödunud põnevamaid seiku ajaloost ja peeti plaane 

edasise töö korraldamiseks. Oma uurimistöid tahavad avaldamisvalmis seada 

Henn Sepp ja Heldor Käärats. Edaspidi on plaanis ka spordiajaloo päevi kindlama 

teemaga siduda. 
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TALISUPLUS 

Ille Palm 
 

Ligi poolsada inimest olid Eesti Spordimuuseumis oli 7. märtsil kuulamas 

Aarand Roosi, kes ka tartlastele tuli rääkima talisuplemise ajaloost maailmas ja 

Eestis ning enda kogemustest.  

Selgus, et talisuplemise, õieti küll külma veega ravimise algeid oli juba 

Vanas Roomas. Eestist on esimesi teateid aastast 1884. Möödunud sajandi 

20ndatel ja 30ndatel aastatel oli harrastajaid peamiselt Tallinnas. Kuigi talisuplust 

saab harrastada ka üksi, hakkas 60ndatel aastatel tekkima vastavaid klubisid, kes 

harrastusele lisaks asusid seda tegevust propageerima demonstratsioonesinemiste 

ja võistlustega. Mitmed nendest klubidest tegutsevad praegugi mitmel pool Eestis. 

Talisuplejatel on ka oma kodulehekülg.   

Sõna võttis 42-aastase staažiga talisupleja Evald Seibe (s. 1921), kes rääkis 

enda harrastusest ja kokkupuudetest teiste riikide kolleegidega. 

 

      
 

        “Noor” talisupleja Aarand Roos                      ja staažikas Evald Seibe 
 

 

ARVO LEKI FOTONÄITUS 
 

7. märtsil, seltsipäeva jätkuna avati spordimuuseumi keldrigaleriis Eesti 

Spordiajaloo Seltsi liikme Arvo Leki tervisespordi-teemaliste fotode näitus. 

 Autoril on tervisespordiüritustel fotoaparaat alati käeulatuses olnud ja 

näituse pildivalik seda ka kinnitab. Hästi on tabatud elurõõmsad inimesed 

liikumisharrasuse eri vormide juures. Pooled rohkem kui 30 eksponeeritud tööst 

annavad edasi ülemaailmsete tervisespordi olümpiaadide meeleolusid. 

Arvo Leki fotonäitus jääb avatuks 29. aprillini. 
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Arvo Lekk oma fotonäitust tutvustamas 

 

 

KÜLAS MAADLUSMEISTER 

Rein Järva 
 

Järvamaalt pärit Jaan Roots oli juba kolmas maadlusmeister, kes viimase 

aasta - poolteise jooksul meie klubiõhtut oma külaskäiguga sisustas. Enne teda 

olid Helmut Puur ja Meinhard Niglas (kahjuks nende ridade kirjutamise ajal juba 

igavikuteedel rändaja) oma värvikaid mälestusi heietamas. 15. märtsi õhtul ei 

jäänud eelpoolnimetatuile alla ka oma sõnarõõmsais mälestustes Jaan Roots. 

Tema aegadel tulid tugevad poisid ikka maapiima, soolapeki ja talutööde 

pealt. Paide tööstuskoolis, kuhu peale 7-klassilise Roosna-Alliku kooli lõpetamist 

poiss õppima saadeti, oli poiste vahel palju rinnutsi rabelemist, sülitsimaadlust. 

Siit see maadluspisik verre saigi. 18-aastaselt sai juba Eesti meistrivõitlustel 

matile. Areng sai jätku Valgevenes vene kroonus sundaega teenides. Kõigil neljal 

sõdurpoisi aastal tuli kätte ka Valgevene esivõistluste medal. 1956. aastast alates 

juba Tallinna mehena sai ta Edgar Puusepa trenni. Nüüd läks Jaani  maadlus 

veelgi rohkem ülesmäge. 1957. aastast alates sai ta järgnevaks kaheksaks aastaks 

stipi peale ehk tollastes oludes n.ö. varjatud profisportlaseks. 1960. aastate algus 

tõi kätte ka suurimad sportlikud saavutused: 1962. ja 1963. aasta NSV Liidu 

meister, 1964. aastal pronks. 1961. aastal maadles MM-il end 7. kohale. 

Olümpiamängudele kahjuks ei jõudnud, tema kaalus oli NSV Liidu esinumbriks 

hirmkõva Anatoli Kolessov ja 30-aastaselt päris tippu jõudnud Jaanile eelistati 

siis juba koondises nooremaid mehi. 9-kordne Eesti meister oli hiljem ligi veerand 

sajandit hinnatud töömees Kirovi nim. kalurikolhoosis ja 73-sena täis elujõudu  

veel tänasel päeval. 
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SPORDIMUUSEUMIS RAGISTATI AJUSID 

Daimar Lell 
 

2. Tartu spordimälumängu võistlustulle asusid 25 paari, teiste seas ka 

mullused võitjad Mart Vellama ja Igor Habal. Kilvaritele esitati 50 küsimust Eesti 

ja maailma spordist, nii sõnas, helis kui pildis. 

Võistlus ise kulges pingeliselt. Poolajaks olid teistest 4 punktiga ette 

rebinud Ants Põldoja ja Marko Siil. Teisel poolajal hakkasid neile aga lähenema 

Peep Vahtrik – Raini Lelle, viimasele 5-küsimuselisele plokile mindi vastu 

viigiseisult 62:62. Viimane plokk õnnestus paremini Vahtrik – Lellel ning neile 

66 punktiga ka esikoht. Ants Põldoja ja Marko Siili kontosse kanti 65 punkti. 

Tugeva lõpuspurdiga tõusid 60 punktiga 3. kohta jagama Toivo Kivimets – Veiko 

Ulp ning Ilmar Lumiste – Matis Song. 5. kohta jagasid omakorda Tõnis Poom – 

Andres Kund ning Madis Replik – Urmas Hinno. Mõlemad paarid kogusid 58 

punkti. Eelmise aasta võitjad Mart Vellama ja Igor Habal jagasid seekord 54 

punktiga 8.-10. kohta.  

Auhindadega toetasid võistlust Tartu Linnavalitsus, ESS Kalev, EMSL 

Jõud ja Eesti Spordiajaloo Selts. Eesti Spordimuuseumi eriauhinna Eesti-

teemaliste küsimuste (kokku oli neid 50st 13) parimatele vastajatele pälvisid 

üldvõitjad, järgnesid Jaan Allik – Tiit Lehtme ja Tõnis Poom – Andres Kund. 

Tartu spordimälumäng oli esimeseks etapiks esmakordselt toimuvatele 

mitteametlikele Eesti lahtistele spordimälumängu meistrivõistlustele. Võistluste 

teine ning otsustav osavõistlus toimub 6. mail Tallinnas.  

3. Tartu spordimälumäng toimub esialgsete plaanide kohaselt aga märtsis 

2008. 

 
MULKIDE VIII SPORDIAJALOO PÄEV 

 

 
 

Esiplaanil Ilmar Kütt 
 

27. märtsil peeti ära 

Viljandimaa VIII spordiajaloo päev, 

kus tõmmati joon alla viimaste 

aastate teemale – sporditegevusele 

Mulgimaal perioodil 1945–1965. 

Nagu Viljandi spordijuht Ilmar Kütt 

märkis, on materjali kogunenud 

kaugelt rohkem, kui ühte raamatusse 

mahub. On plaan üks osa sellest siiski 

kaante vahele panna veel enne suurt 

suve. Appi raamatut kokku panema 

on tulnud esimese osa koostaja Tiit 

Lääne  ja tema rääkis  ka  oma  koge-

mustest spordiraamatute koostamisel ning andis nõu, kuidas olulist mitteolulisest 

eristada, kuidas raamatut muuta ligitõmbavamaks. 
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ÜLESKUTSE! 
 

Eelmise Eesti spordi biograafilise leksikoni ilmumisest on möödunud 5 

aastat. Nende aastate jooksul on spordielu Eestis edenenud vägagi jõudsate 

sammudega. Olgu näiteks toodud kasvõi asjaolu, et viimastel aastatel ulatub Eesti 

sportlaste poolt aasta jooksul tiitlivõistlustel võidetud medalite arv üle 100. Spordi 

juurde on tulnud uusi inimesi, varasemad tegijad on jõudnud uutele rajajoontele, 

paljud on paraku meie keskelt ka jäädavalt lahkunud.   

Niisiis: mõndagi on muutunud, toimunud on uut ja olulist. Eluga on aga 

vaja sammu pidada. Sellest lähtuvalt ongi Eesti Olümpiakomitee, Eesti 

Kultuuriministeeriumi spordiosakond, Eesti Spordimuuseum, Eesti Spordiajaloo 

Selts ja Eesti Entsüklopeediakirjastus ühendanud oma jõud ning otsustanud välja 

anda Eesti spordi biograafilise leksikoni kolmanda, parandatud ja täiendatud 

trüki. Uue leksikoni valmimise tähtaeg on 2008. aasta juunikuu. Selle avaliku 

esitlusega 2. juulil 2008 Tallinnas on plaanitud alustada esmakordselt Eestis 

toimuvat rahvusvahelist spordiajaloolaste suurfoorumit, ISHPES (rahvusvahelise 

kehalise kasvatuse ja spordi ajaloo ühingu) seminari.  

Uue leksikoni mahuks on planeeritud kuni 6000 märksõna (eelmise trüki 

maht oli 4051 märksõna). Teatmeteosesse mahub uusi nimesid, siia saab lisada 

seni väljajäänud isikuid, parandada ebatäpsusi ja sisselipsanud vigu, aga 

reageerida ka vahepeal toimunud muutustele.  

Niisugust ulatuslikku tööd pole võimalik teha ilma kõigi spordiajaloo 

sõprade abita. Seega leksikoni toimkond ootab teie abi: andke võimalikult pea 

teada enda tähelepanekutest vana leksikoni suhtes ja ettepanekutest uue 

koostamiseks. Leksikoni koostamise toimkond on alustanud oma tööd 

spordistatistik Aare Oja juhtimisel ja selle baas asub Eesti Spordimuuseumis. 

Toimkonna kontaktandmed: Tartu 51007, Rüütli tn 15, telefonid: 7388306, 

7300759, 53935392, fax: 7300763, E-mail: leksikon@spordimuuseum.ee; 

Informatsiooni saab Eesti Spordimuuseumi kodulehelt www.spordimuuseum.ee 
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Eesti Spordiajaloo Selts tänab Eesti Kultuurkapitali 
seltsi tegevuse toetamise eest! 
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Kasutatud ESM kodulehel ilmunud materjale.  

Fotod: Enn Mainla. 
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