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ARMAS SPORDISÕBER! 
 

Spordis edu saavutamiseks on lisaks andekusele oluline 

tegur järjepidevus, ja just järjepidevuse pani aasta 2021 

meis proovile. 

Sarnaselt eelmisele oli ka tänavune aasta segane ja täis 

teadmatust. Saab võistlustele minna, ei saa minna. 

Toimuvad, ei toimu. Saalid avatud, saalid suletud. Trenni 

tohib teha, aga ainult individuaalselt, treeningul tohib 

olla 10 isikut nende hulgas treener. Reeglid üle 12 

aastastele isikutele ja reeglid alla 12 aastatele isikutele. 

Isolatsiooni kohtutus, karantiin, vaktsineeritud, 

vaktsineerimata, passiga, passita, … .  Kogu selles virr-varris ja uute reeglitega 

kohanedes on minu arvates suur ja oluline ülesanne toetada ja märgata last, noort 

sportlast ja noort inimest tavapärasest rohkem. Et niigi muret tekitavas olukorras ei 

kaoks ära noorte rõõm liikumisest ja spordist, enese proovile panekust ja ka kaotusest 

õppimise õppetundidest. 

Leonardo da Vinci on öelnud: “Iga takistus ületatakse visadusega.” Visadus on 

omadus kavandatu ellu ja alustatu lõpuni viia. Ja seda visadust saame me endas ja 

noortes kasvatada igapäevase treening tegevusega. 

Visadusest tuleb selles raamatus veelgi juttu ja visadusest räägib ka meie staadioni 

kujunemise lugu. Seda juttu kirjutades mõistsin, kui sügav on Orissaare spordi 

ajalugu, kui rasked on olnud tingimused ja kui palju aega, vaeva ja ühistööd on 

kulunud, et luua noortele sportimisvõimalused. Ühise eesmärgi nimel koos tegemisel 

on suur jõud.   

Olen tänulik, et meil on pragu kaasaegne spordihoone ja heal tasemel vahendid.  Aeg 

teeb ringe ja nüüd oleme taas olukorras, kus staadion ei vasta ammu enam 

tänapäevastele standarditele. Korvpalliväljaku renoveerimisega käesoleval sügisel 

astusime sammukese lähemale uuele kaasaegsele Orissaare staadionile.  

 

 

Rõõmsate kohtumisteni tammega staadionil 

Spordijuht Andla Rüütel 
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HALLATAV ASUTUS ORISSAARE SPORDIHOONE 

Sellest aastast otsustas Saaremaa vald muuta Orissaare 

Spordihoone juriidilist vormi. Nimelt muutus Sihtasutus 

Orissaare Spordihoone valla hallatavaks asutuseks. Selle kõige 

eesmärgiks oli tagada asutuse jätkusuutlikkus ja parem 

rahastatus valla eelarvest. 

Eks nagu uute asjade ja algatustega ikka, oli alguses segadust 

palju. Muutus asutuse struktuur, töökohustused, aruandlus, 

lepingud. Meie ainukeseks eesmärgiks oli kõik toimima saada 

nii, et kliendid muutustest aru ei saaks. Siinkohal tänaksin 

kõiki, kes selle protsessi juures olid ja enda õla alla panid. 

Suureks eeliseks oli ka see, et asutuse töötajad ei muutunud. Muutusid küll 

kohustused ja ametijuhendid, kuid majast võib ikka leida samad head tuttavad näod. 

Kui esimene tolm oli maha langenud ja Meie muudatustega hoo ülesse saime, oli raske 

seda lumepalli pidama saada ja läksime vaikselt arengutega edasi. Klientide jaoks 

muutsime piletiostu mugavamaks ja lisasime kaardimakse võimaluse. Hankisime 

treeningutele uut varustust ja uuendasime jõusaali põrandat. Hea koostöö tulemusena 

eraldati Meile vahendeid, et uuendada staadioni korvpalli väljakut. Peale selle võtsime 

sellel aastal ette mitmeaastase projekti, et uuendada staadioni murukatet. Soovime 

selle projektiga jätkata esimeste soojade tulekul. 

Siiani võiks lugeda möödunud aasta igati õnnestunuks ja loodan, et järgnevad aastad 

mööduvad samuti rohkete õnnestumistega. Suured tänud Saaremaa vald, Orissaare 

Spordihoone töötajad ja Orissaare teenuskeskus meeldiva koostöö ja toetuse eest. 

 

Orissaare spordihoone juhataja 
Härmo Lambut   
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MEIE TUGISAMBAD 
 

Tuhat tänu Orissaare treeneritele ja õpetajatele, kes annavad oma igapäevase 

pühendunud tööga suure panuse selleks, et meie kodukandile ja Eesti riigile kasvaksid 

tublid ja terved kodanikud.  

▪ tantsulise treeningu, lasteballeti, hobi balleti ja väikelaste tantsu treener Mall 

Noormets 

▪ üldfüüsilise treeningu treener Maarja Põldoja 

▪ kergejõustiku treener Endel Tustit 

▪ kergejõustiku abitreener Kärt Õunapuu 

▪ joogatreener Kerli Adov 

▪ väikelaste liikumisringi juhendaja Riina Paat 

▪ sulgpalli treener Riina Otsason 

▪ korvpallitreener Mati Rüütel 

▪ korvpallitreener Andre Kuntsel 

▪ korvpallitreener Margo Rüütel 

▪ korvpallitreener Raul Koppel 

▪ korvpalli- ja koolinoorte jõusaali treener Härmo Lambut 

▪ maadluse treener Tiit Uspenski (MTÜ KonnOnKonn) 

▪ Pilastese treener Vika Viss 

▪ Suvine Zumba treener Lisette Metsniit 

▪ tüdrukute jalgpalli treenerid Kateriin ja Margus Kuusk (JK Saarepiiga) 

▪ jalgpalliringi treener Sander Lember (OG ja MTÜ hoovijalka) 

 

 

Orissaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad Riina Paat ja Margo Rüütel. 

 

Orissaare Spordihoone töötajad: Härmo Lambut, Kärt Õunapuu, Eevi Rüütel, Regina 

Kirr, Andres Tüür, Andla Rüütel 

Tuhat tänu Kristiina Ratassepp. 
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TUNNUSTUSED 
 

Palju õnne! 

6. veebruaril tähistas õpetaja Jüri Link oma 70. sünnipäeva.  

 

Aasta klubi 2020 – MTÜ Orissaare Sport 
 

3. jaanuaril Spordiaasta Tähed 2020 galal 

tunnustas Eesti Olümpiakomitee parimaid 

spordiklubisid. Parimate valiku tegid 

maakondlikud spordiliidud ja Aasta klubiks 

Saare maakonnas valis Saaremaa Spordiliit 

MTÜ Orissaare Spordi. 

Tunnustus motiveerib panustama meie 

kodukandi spordielu arendamisse ja näitab, et 

oleme õigel teel. Jätkame üheskoos rõõmuga! 

     Fotol Raul Koppel Saaremaa spordiaasta lõpetamisel 

 
 

Orissaare piirkonna aasta 2020 spordipere -  perekond 
Rüütel/Kaljuste  
 

Margo panustab igapäevaselt Ida-Saaremaa laste sportlikku kasvatusse. Ta on kehalise 

kasvatuse õpetaja Tornimäe Põhikoolis, Orissaare Gümnaasiumis ja korvpallitreener 

Orissaare Spordikoolis. Margo on abiks ka paljude harrastusspordi võistluste 

korraldamisel. 

Ema Kristi on aktiivne treeningutel ja spordiüritustel osaleja. 

Tütar Simona osaleb kolmel erineval treeningul ja on Orissaare kooli TV 10 

Olümpiastardi võistkonna liige ning 

mitmekordne omavanuste Saaremaa 

Meistrivõistluste medalist. 

Pere on enamasti väljas erinevatel Orissaare 

rahvaspordi üritustel. 

 

Suur tänu Margo, Kristi ja Simona!  

Olete eeskujuks! 

 
 

 

Foto: Raahel Ränk 
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SpordiÕPS 

Saaremaa Spordiliidu õpetaja preemia 

Aasta SpordiÕPS 2020 - Endel Tustit 

Aasta Spordiõps 2020 on töötanud 

kehalise kasvatuse õpetajana ja 

kergejõustiku treenerina aastakümneid.  

Tema käe all on kooli sportlased 

saavutanud märkimisväärseid tulemusi 

nii maakonnas kui ka vabariigis. Oma 

õpilastele ei jää ta trennis kunagi vastust 

võlgu ning igaüks lahkub trennist pea iga 

kord targemana, sest tal on alati mõni 

tore ajalooline või tehnikat puudutav 

lugu võtta. Ta teeb oma tööd südamega 

ja lapsed on öelnud, et nad käivad 

trennis just treeneri pärast, sest Endli 

trennid on alati lõbusad ja toredad. 

 

Fotol juhendab Endel TV 10 Olümpiastarti võistlusel Uku Rüütlit 

 

 

Saaremaa Laste ja perede Tugikeskuse TUNNUSTUS 

Saaremaa Laste ja perede Tugikeskuse  “HEV laste osalemine huvihariduses ja 

huvitegevuses” meeskonna poolt tunnustus joogatreener Kerli Adovile.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fotol juhendab Kerli lastejooga tundi suvises laagris 
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ORISSAARE KORVPALL 20 

Noorte korvpallitreeningud Orissaares said alguse 2001. aasta sügisest. Esimestes 

gruppides treenisid poisid sünniaastatega 1987-1988 ja 1989-1990 ning treeneriks oli 

Mati Rüütel. Alguses toimusid treeningud kooli ringina, kuid 2008. tekkis esimene klubi 

nimega KK Orkaan, mis koondas noored ja täiskasvanud oma tiiva alla. Alates 2011. 

aastast liikusid kõik spordialad aga klubi alla Orissaare Sport ning korvpallurite 

koostöö Tartu Rockiga tegi meie korvpalli võistkondade nimeks Orissaare Rock. Tartu 

Rocki kadumisega muutusid korvpallurid Orissaare Spordi esindajateks.  

Treenerite arv on meil läbi aastate olnud samuti tõusuteel. Mati Rüütli kõrval alustas 

peagi poiste treenimisega Andre Kuntsel, siis lisandus Margo Rüütel ning hiljem veel 

Raul Koppel ja Härmo Lambut. Spordis on järjepidevus võtmesõnaks ning oleme seda 

suutnud 20 aastat hoida.  

Meie klubist on 2 poissi õppinud Audentese Spordikoolis, 2 mänginud noortekoondistes 

ja mõned olnud veel kandidaadid, 1 mängib praegu Itaalia akadeemias ja 2 meest 

korvpalli meistriliigas. Oleme kindlad, et meie praeguste noorte hulgas on sellesse 

nimekirja veel paljud lisandumas. 

Ühe väikese alevi klubi kohta polegi väga paha saavutus. 

Fotod aastast 2003 ja 2004.  

Fotod:  Mati Rüütli erakogu 
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IDA-SAARE MOTOKLUBI  
MTÜ Ida-Saare Motoklubi on ellu kutsutud laste motohuvi rahuldamiseks. Klubi 

tegemistest võtab osa neli poiss vanuses 4-6 aastat ja neli poissi vanuses 8–12 ning 

lisaks veel kolm isa ehk siis ühtekokku esimese hooajaga 11 sõitjat. Põhiline treening 

toimub Orissaare lähedal Tumala krossirajal. 

Võistlemisele panid kõige rohkem rõhku Rudi Koppel (5a, Orissaare) ja Marten Aus (13a, 

Mändjala). 

Marteni esimene hooaeg väga tihedas konkurentsis näitas Marteni potentsiaali, kui igal 

etapil oli näha edasiminekut. 65cc klassis võisteldes saavutas Marten hooaja 

kokkuvõttes 50 sõitja hulgas 30. koha. Esimese hooaja kohta väga tubli saavutus. 

Rudi võistles kõige väiksemate rataste masinaklassis PW50. Rudi debüüthooaeg osutus 

üle ootuste edukaks. Rudi saavutas neljal korral III koha, ühel korral II koha ning ühel 

korral sai ta seista ka poodiumi kõrgeimal astmel. Hooaja kokkuvõtvat arvestust tema 

masinaklassis ei peetud. Rudi areng läbi hooaja oli samuti silmnähtav. 

Kõik poisid tulevad alati trenni rõõmuga ja lahkuvad hea emotsiooniga. Motokrossi 

treeningutele ja klubiga liituma on oodatud kõik huvilised igal tasemel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Koppel, järjekordne III koht Eesti Noorte Karikavõistlustel 
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VÕISTLUSED JA ÜRITUSED 

JÜRIKUU LIIKUMISVÄLJAKUTSE ORISSAARES JA PÖIDEL 

Käesoleval kevadel on pea kõik harrastusspordi sündmused virtuaalsed, nii ka meil. 

Aprillikuus kutsusime üles Pöide ja Orissaare inimesi liikuma ja oma läbitud distantse 

meiega jagama. Väljakutsel osales kokku 40 inimest, kes üheskoos kogusid oma tervise 

heaks kokku 8282  kilomeetrit.  Kõige efektiivsem päev oli 21. aprill,  kui ühtekokku 

läbiti 336 km. Osaleda sai kolmel erineval alal: kõndimine, jooksmine ja jalgrattasõit. 

Vaba valik. Arvestust pidasime kahes erinevas vanuseklassis: lapsed ja täiskasvanud. 

Liikuda sai igaüks omale sobival  ajal ja rajal. Head meelt tegi see, et mida kuu lõpu 

poole seda suuremaks kujunes aktiivsete osalejate igapäevane läbitud vahemaa.  

 

Enim kilomeetrid läbinud osalejad: 

Pöide 

Jooks  - Lisett Alt (327 km)  

Kõndimine - Liina Solotarjeva (551 km) 

Rattasõit  - Malle Välisson ja Signe 
Bachman (mõlemad 250 km) 

Orissaare 

Jooks - Helen Oll (203 km) 

Kõndimine -  Sirli Särev (530 km) 

Rattasõit -  Kalle Kärner  (900 km) 

 

Väga väga tublid osalejad olid Lisell Laul, Kai Kommel,  Karoli Koska, Georg Lotsman. 

Eriauhinnad: 

* Lisett Alt - jooksis ühel päeval Pöidelt linna. 

* Jaak Nõgu-  käis mitu korda joostes tööl. 

* Perekond Alt Pöidelt - kõige rohkem kilomeetrid läbinud perekond. 

* Anneli Prii - saatis kõige kaunimaid pilte. 

Auhindadest tähtsam on liikumisest saadud hea enesetunne ja rõõm. 

Meene kotte aitasid täita Saaremaa Vald, Hunditaru Mesi ja Orissaare Sport. 

 

 

 

#TÄNANESAAK 
 
Kevadel tegi ooperilaulja ja raadiohääl Triin Ella ettepaneku, et terviseradadel ja teede 

ääres liikujad võiksid iga kord vähemalt kolm sodi ära korjata ning prügikasti viia. Meie 

lubasime omalt poolt prügi koristajatele auhinnad välja panna. 

Kokku osales ligi 20 liikuvat prügi koristajat. Poleks uskunud, et meie ümber on nii 

palju hoolivaid ja loodusest lugupidavaid inimesi. 

Aitäh teile, kes te aktiivselt ja kottide viisi prahti koristasite! 
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EAKATE LIIKUMISPÄEVAD 

Pöide ja Orissaare eakam rahvas kogunes oktoobrikuu keskel kahel 

korral toredateks matkapäevadeks. 

Hr Leo Filippov viis läbi nii öelda liikuvad loengud, kus meeldivalt rahuliku 

jalutuskäigu ajal rääkis ta ümbritsevast loodusest, puudest ja kooslustest. Muidugi 

vastas ka matkaliste arvukatele küsimustele. 

12. oktoobril toimus matk Pöide hiietammikus, kus nüüd on hästi hooldatud 

terviserada koos discgolfi rajaga. 

Matka algul iidse tamme juures vanakse krobetat koort uudistades nentis matkaline 

Jaanus: “Meie inimesed oleme puudega väga sarnased - noorena siledad, vanusega aga 

kortsud ja krobedused suurenevad.” Tihti peame me end looduse krooniks ja unustame, 

et oleme osa süsteemist. Mõnus on elada, kui sa tead, kuidas süsteem toimib. Mis on 

mis ja kes on kes. 

Matkaline Mahe tunnistas, et sai ootamatult palju teada, muu hulgas seda, et 

kadakamarja (õigemini öeldes käbi) ristike on sümbolina tuntud ajast kui ristiusk meie 

kanti jõudis. Enne seda peeti seda hoopis kolmjalaks. “Eelnevalt teadsin, et kadakas on 

kahekojaline aga et puul on 7 erinevat võravormi, olin unustanud” räägib Mahe. 

14. oktoobril kogunesime taas loodusmatkaks, et avastada Orissaare 

terviserada.Seekord oli matka pikkus ligi kolm kilomeetrit. Õnneks on terviserajale just 

eakatele mõeldes paigutatud 10 pinki ja rahulikult kulgedes ning aeg ajalt puhkepause 

tehes jõudsime kenasti lõpuni. Elevust pakkusid pinkide nimed.   

Meeldivat üllatust pakkus matkahuviliste rohkus. Pöide matkal osales kokku 29 ja 

Orissaare omal 16 vaprat eakat. Tuhat tänu hr Leo Filippolvile, kes saarlasliku 

rahulikkusega juhtis matka ja jagas lahkelt oma uskumatul rohket teadmistevaru. 

Matkad said teoks tänu Eesti Tervise Arengu Instituudi projekti toetusele. 
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ISADEPÄEVA FOTOORIENTEERUMINE 

 

Liikumismängule olid oodatud lapsed koos isade, emade või vanavanematega. Mängu 
eesmärk oli perega koos liikumine ja väikese Orissaare tänavakunsti avastamine.  
Kokku osales 17 peret ligi 70-ne liikmega. Kui koerad ka juurde arvestada, oli osalejaid 
75 tükki. 
 

Suur tänu I Land Sound festivalile ja Piidivabriku rahvale, tänu teile on meie väike alev 

omanäolisem ja huvitavam. Naerul nägudest oli näha liikumisrõõmu ja heameelt perega 

veedetud aja eest. 

 

 
Foto: Prk Kelder, erakogu                       Riko Veskis, erakogu 

 
 
JALUTUSKÄIK JÕULUAEGA 
 

4. detsembri õhtul pimeduse saabudes sättis hulk inimesi end terviserajale, et osaleda 

Jalutuskäigul jõuluaega. Imeline talveilm, värske lumi ja tähistaevas. 
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SAAREMAA PIIRKONDADE SPORDIMÄNGUD 

 
29. korda toimusid Saaremaa piirkondade mängud või nagu vanasti öeldi “Valdade 

mängud”. Mängude eesmärk on pakkuda Saaremaa valla elanikele sportlikku tegevust 

2021. aastal ja selgitada välja piirkonna mängude parimad males, koroonas, kabes, 

lauatennises, meeste korvpallis, kergejõustikus, võrkpallis (mehed, naised), petangis, 

kurnis, mälumängus, jahilaskmises, ketasgolfis, saskus, mölkkys, dartsis, sulgpallis, 

suusatamises, jalgpallis, maastikujalgrattaga sõitmises. Seejärel selgitada välja 

parimad piirkonnad spordialadel ja üldkokkuvõttes. 

https://www.saaremaavald.ee/piirkondade-sport 

 

Orissaare osales tänavu neljal alal. Kahjuks tühistati piirangute tõttu just need 

mängud, milledes me oleksime saanud võistkonnad välja panna. Aga uuel aastal uuesti! 

 

19. juuni - JAHILASKMINE 

SJS Kalamaja lasketiirus Lahekülas esindasid Orissaare piirkonda kogenud jahilaskjad 

Marko Vann, Martin Hein, Andrus Tamm. Tihedas konkurentsis saavutati III koht 

 

3. juuli - JALGPALL 

Lümandas miniareenal toimunud võistlusel saavutas Orissaare III koha. 

Võistkonda kuulusid: Henrik Veskinõmm, Jost Talvist, Kris Kruuse, Martti Nõu, 

Kristofer Kollo, Riko Robi Tamtik, Sander Lember. 

 

2. oktoober - DARTS 

Sandla kultuurimajas toimunud võistlusel esindasid Orissaaret Risto Tamm ja Rait 

Ränk. Esmakordselt Darsti võistlustel saavutati tubli 5. koht. 

 

21. oktoober - MÄLUMÄNG 

Kokku osales 11 piirkonda ja 12 võistkonda. 

Küsimusi esitas seekord mandrimees Jaan Allik. Mäng oli üles ehitatud viieste 

plokkidena, kokku oli 25 küsimust - neist 15 spordist ja 10 variat. 

 

Orissaare oli esindatud kahe tiimiga: 

Orissaare 1: Hilde Kurg, Helen Oll, Margo Rüütel, Sander Lember ja Ivo Künnapuu. 

Orissaare 2: Kärt Õunapuu, Joonatan Johanson, Härmo Lambut, Andres Aavik ja 

Kurmet Siiner. 

 

Tore lugu oli see, et Orissaare tiimid said täpselt ühepalju punkte ja jäädi omavahel 

jagama 4.-5. kohta. 

 

  

https://www.saaremaavald.ee/piirkondade-sport
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SPORDIKOOLI HOOAJA LÕPUTRALL 

 

Orissaare spordilapsed trallitasid hooaja lõpus üheskoos. 

Sündmus sai kunagi alguse meeste korvpalli hooaja lõpetamisest, kuhu mingi hetk 

liitusid ka noorte rühmad ja seejärel kogu spordikooli pere. 

Tänavu võtsime kampa ka JK Saarepiiga plikad ja MTÜ KonnOnKonn maadluse kutid. 

Üheskoos ikka ägedam! 

Õhtusel üritusel said neiud ja emmed osa võtta ladina-ameerika tantsude töötoast koos 

zumba treeneri Lisette Metsniiduga ja balletti töötunnist õpetaja Malli käe all. Meespere 

katsus aga samal ajal jõudu korvpalliväljakul, kus vastamisi läksid isad/treenerid ja 

poisid. Napp võit poiste kasuks näitab, et treenerid on aastatega head tööd teinud. 

Seejärel järgnesid vabad mängulised tegevused nagu Uka-uka, noolemäng ja Pinge. 

Muidugi sai end mõnusa ühise snäkilaua taga aeg ajalt kosutamas käia. 

 

  

Fotod: Raahel Ränk 
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ORISSAARE NOORTE TÄNUPIDU 

 

"Iga takistus ületatakse visadusega" 

Leonardo da Vinci 

“Visadus on omadus kavandatu ellu ja alustatu lõpuni viia. Ja see on omadus, mis  

ühendab meie noori.”  

Sellise mõttega algas 10. juuni õhtul Orissaare kolme kooli traditsiooniline tänuüritus. 

Orissaare Gümnaasiumi, Muusikakooli ja Spordikooli juhid tunnustasid õppeaasta 

tublimaid õppimises ja huvitegevuses. Tänavu toimus sündmus juba kuuendat korda. 

 

Spordikooli poolt tunnustati:  

U15 Korvpalli meeskond (Valmiera Summer Cup III koht, Suure Töllu Cup I koht) 

koosseisus Andri Truumees, Ardi Kald, Margus Mägi, Rasmus Olop, Rasmus Tambur, 

Tanel Kreem, Oskar Maripuu, Karl Hendrik Mäeots, Egert Tambur, Kaur Kurg.   

Tormi Joonatan Metsla -  Eesti U15 korvpalli koondises 

Eke Rüütel - Eesti U16 korvpallikoondise kandidaat 

TV 10 Olümpiastarti võistkond (vabariiklikul TV 10 Olümpiastarti võistlusel I koht) 

koosseisus Madis Mägi, Karoli Koska, Nora Mahlak, Uku Rüütel, Simona Rüütel, Lisell 

Laul. 

Andre Kuntsel - U15 võistkonna treener, Valmiera Summer Cup III koht, Suure Töllu 

Cup I koht, Eesti koondise kandidaatide treener 

Margo Rüütel - Eke Rüütel ja Tormi Joonatan 

Metsla treener, TV 10 Olümpiastarti 

võistkonna treener 

Mati Rüütel - Eke Rüütel ja Tormi Joonatan 

Metsla treener ja Eestimaa Spordiliit Jõud 

tunnustus Saare maakonna aasta 

noortetreener 2020 

Endel Tustit - TV 10 Olümpiastarti võistkonna 

treener ja Saaremaa Spordiliidu tunnustus 

Aasta SpordiÕPS  

  TV10 Olümpiastarti võistkond koos õp Rüütliga  
Foto: Raahel Ränk 
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LASTEAIA SPORT 

Ida-Saaremaa lasteaia lastel on lisaks lasteaia oma õppekavas sisalduvatele 

iganädalastele liikumistundidele võimalus osaleda mitmetes erinevates spordiringides. 

Need spordiringid annavad lastele võimaluse end füüsiliselt arendada ja oma kehalist 

aktiivsust tõsta. 

Orissaare lasteaias kohapeal saavad lapsed teisipäeviti harrastada FC Kuressaare 

trennis jalgpalli. 30-minutilise trenni jooksul mängivad lapsed koos jalgpallidega 

erinevaid liikumismänge. Lisaks õpivad nad mänguliselt jalgpalli algtõdesid. Trenn 

lõppeb alati jalgpallimatšiga. Neljapäev on aga ERASPORDIKOOL SEPPSi trenni päev, 

mille eesmärgiks on liikumisrõõmu tekitamine ning spordi ja aktiivse vaba aja veetmise 

harjumuste edendamine. 

Orissaare spordihoones on piirkonna lastel lisaks võimalus käia väikelaste 

liikumisringis, maadluse trennis, harrastada joogat ning tantsida balletti. 

Kõik need spordiringid on selleks, et lapsi nakatada „spordipisikuga”. 

Riina Paat 

 

SAARE- JA MUHUMAA LASTEAEDADE SPORDIPÄEV 

11. Saare- ja Muhumaa lasteaedade spordipäev toimus seekord sügise asemel kevadel 

ja stiilis "teeme koos aga igaüks omaette". 

Spordipäeva idee autor on Tartu Kalev ja päeva korraldaja Saare- ja Muhumaal 

Orissaare Sport. 

Ettevalmistatud spordipäeval osales kokku 12 lasteaeda: Kärla lasteaed, Muhu 

lasteaed, Rohu lasteaed,  Orissaare lasteaed, Aste lasteaed, Pärsama lasteaed, Kahtla 

lasteaed, Ida-Niidu lasteaed, Kihelkonna 

lasteaed, Salme lasteaed, Naerusuu lasteaed ja 

Tornimäe lasteaed 

Lapsed tegid etteantud harjutused läbi 

maikuu jooksul oma rühmas. 

Aladeks olid hüppevõistlus, teatejooks, 

täpsusvise ja ristkeks. Lasteaedade tagasiside 

võistlustele oli igati positiivne ja rõõmus.  

Kuvatõmmisel Karol Kuntsel kehastamas Pettsoni, 
kes kutsub YouTube klipi kaudu lapsi spordipäevale 

https://www.youtube.com/watch?v=xHpl6bsIF2k
https://www.youtube.com/watch?v=xHpl6bsIF2k
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ÕPIHUVI LAAGER 

Orissaare Sport on järjepidevalt piirkonna lastele koolivaheaegadel spordilaagreid 

korraldanud. 

Tänavu suvel saime tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele korraldada õpihuvi 

taastamise laagri. Laager toimus 18.-22. augustil ja kokku osales 43 tublit korvpalli 

poissi. Töö käis neljas erinevas grupis, nelja treeneri käe all, kus iga laps tegeles oma 

võimete kohaste harjutuste ja ülesannetega. Laagri põhirõhk oli korvpalli alaste oskuste 

omandamisel ja kinnistamisel. Sellele lisaks jõusaali treeningud, metsajooks, 

üldfüüsiline treening, traditsiooniline spordiviktoriin koos matemaatiliste 

lisaülesannetega. 

Eesti vabariigi taasiseseisvumise päeva hommikul heiskasid meie noorkotkad Andero 

ja Madis pidulikult riigilipu. Elagu Eesti! 

Kuna lisaks korvpalli alaste oskuste omandamisele oli üks laagri eesmärkidest ka 

matemaatika ja korvpalli seoste loomine siis said noormehed arvutada oma 

viskeprotsente, statistilisi näitajaid ja väljaku pindala. 

Laagri treeningutel tegi kaasa ja oli noortele suureks eeskujuks Rakvere Tarvas mängiv 

korvpallur Tormi Niits. 

Laager toimus  Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisiabi toetuse „Õpihuvi laagrite 

korraldamine“ toel. 

 

 Foto: Andla Rüütel 
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12. ORISSAARE SÜGISMATK JA SÜGISJOOKS 

3. oktoobril, parasjagu tuulisel sügispäeval, toimus Orissaare sügismatk ja sügisjooks. 

Ülemaailmse käimispäeva egiidi all liiguti ühiselt juba 12. korda. 

Sellel aastal oli sügisjooksu raja pikkuseks 9.8 km. Start anti Orissaare aleviku keskelt, 

kust suunduti terviserajale. Seal tuli joosta 2.9 km pikkust ringi 2 korda, pärast mida 

suunduti tagasi alevisse ja finišeeriti Orissaare spordihoone ees. 

Orissaare 12. sügismatka ja sügisjooksu kiiremad olid: 

Mehed: Naised: 

1. Priit Kald (39.02) 

2. Kaido Eichfus (39.45) 

3. Ahto Jakson (42.07) 

1. Taimi Kangur (44.55) 

2. Lisett Alt (45.18) 

3. Liina Tabri (45.43) 

Noormehed: Neiud: 

1. Meikel Särev (51.09) 

2. Hindrek Ansper (51.34) 

3. Keron Saulus (56.43) 

1.-2. Nora Mahlak ja Lissel Lee Tamtik 

(1.06.30) 

3. Sandra Leht (1.12.18) 

 

Kõige noorem 9,8 km rajal oli 6-aastane Helena 

Kald. 

Kõige vanem 9,8 km rajal oli Riivo Väet. 

Kiireim Orissaare mees - Meikel Särev. 

Kiiremad Orissaaare naised - Nora Mahlak ja 

Lissel Lee Tamtik. 

Lastejooksul, mille pikkuseks oli 300 m, osales 

14 last. 

 

Toetajad: Risto Ränk Keraamika ja Farming, 

Avon, IDEE FARM, Kooli Aed OÜ, Mahe 

Järmut, Mai Kallas, Artwood, Perearst Elo 

Lember 

Kohtunikud: Margo Rüütel, Kärt Õunapuu 

Raja-abilised: Elori Orgusaar, Karl Õunapuu, 

Simona Rüütel, Härmo Lambut, Mati Rüütel, 

Regina Kirr, Remi Kirr 

 Suur tänu Saaremaa Spordiliit! 

  
Fotod: Kärt Õunapuu 
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EESTI MV MAADLUSES  

 

Eesti Meistrivõistlused maadluses kadettide (U17) vanuserühmale toimusid 16. 

oktoobril Orissaare Spordihoones. 

Võistlusel osales kokku 124 noort üle Eesti. Kreeka-Rooma maadluses osales 56 

maadlejat, vabamaadluses 48 ning naistemaadluses 20 maadlejat. 

Võisteldi kolmel matil. Igal matil toimuvat oli võimalik jälgida ka Facebook-live 

ülekandena. Võistlus on järelvaadatav Eesti maadlusliidu Facebooki lehel. 

Kohalikest oli matil KonnOnKonn maadleja Gregor Andreas Amelkin, kes tegi 

rohkearvulise kodupubliku ees ülitubli võistluse ja sai tasuks Eesti meistritiitli 

kehakaalus kuni 92 kg.  

 

Suur tänu Tiit Uspenskile ja Eesti Maadlusliidule, et sellise vägeva päeva Orissaares 

korraldasite!  

 

 

 

   

 Fotod: Andla Rüütel ja Eesti Maadlusliit 
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ORISSAARE OPEN 2021 

 
20. novembril toimusid Orissaare esimesed discgolfi võistlused - Orissaare Open 2021. 

Ilgitsa kopli ajutisele rajale tuli kokku võistlema 48 discgolfarit üle Saaremaa. Head 

meelt tegi, et kohal olid nii Saaremaa tuntud tegijad aga ka kohalikud algajad ja 

harrastajad. 

 

Vaata protokolli: 

https://discgolfmetrix.com/1984901 

 

Kiitus meie spordikooli noortele, kes 

polnud varem discgolfi võistlustel 

osalenud, aga said siiski hästi hakkama! 

Kõige noorem osaleja oli 2. klassi poiss 

Ruudi, kes vapralt läbis mõlemad ringid. 

 

Suured tänud: 

Maaomanik: Kalle Kuusk 

Rajameistrid: Sander Lember ja Oleg Tsernobrovkin 

Korvid: SK Kaarma ja Andres Ramst, disciklubi Mina ja Oleg, Tornimäe Põhikool, 

Orissaare Gümnaasium. 

Tuhat tänu ka Saaremaa vallale, kelle toetuse abil võistlus toimus. 

 

Ketaste disain: Madis Vaher 

Ketaste tootja: Disctroyer 

 

Kordaläinud võistlusest veelgi suuremat heameelt tegi pühapäevane vaatepilt Ilgitsa 

koplile - rada oli rahvast täis! Oli neid, kes käisid laupäeval mängimas ja oli ka neid, 

kes tulid mõnusalt perega aega veetma ja pühapäeva nautima. 

 
  

Urmas Jäe ja Sander Lember arutavad 
Ida-Saaremaa discgolfi tuleviku üle. 

https://discgolfmetrix.com/1984901?fbclid=IwAR0BcIir2tK7Ew0Lnh_WHqpqC_LLT7MCJmHalttGXwNSr0HJbta_prsyfgU
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AJALOONURK 

ORISSAARE STAADION 

 
“Ju Jumal on siis and, et ta peab siin edasi kasuma”  

Väikest kasvu Orissaare vanamees 
 

Kaasik 

“Maasi-Orissaare Haridusselts ostis 30ndate keskel omale kaasikusse krundi. Sinna 

rajati võrkpalliväljak, hüppekast ja tamme alla löödi üles kiik. Seepärast tamme alla, et 

puuoksad pidurtaksid ülemeelikuid üle õrre ajamast. Sellest paigast sai kohe noorema 

rahva kooskäimise koht. Pall mütsus peaagu igal öhtul, hüpati kõrgust, kaugust ja isegi 

teivast. Kui väsiti, koguneti kiigele, mängiti ringmänge ning tantsiti. Noorte 

spordivarustuse päritolu - pall, võrk jm - muretses haridusselts või poisid-tüdrukud ise. 

Nägin aga seda, et iga eset keegi kindlalt hooldas. Platsilt minnes oli Mägi Barkil 

hüppeteivas õlal, Teemaja Romal ketas 

kaenlas. Meiesuguste põngerajate kätte 

asju mängida ei jäetud. Sõjaeelsel suvel 

peeti üks vägev võistluski maha. Kas 

sellest võtsid osa ka teiste külade noored, 

pole meeles, aga pealtvaatajaid oli kogu 

muru täis” meenutab Melania Tiivit. 

 

Spordiväljak 

40ndate keskel alustati spordiväljaku 

rajamisega. 

Rafael Pallas on mees, kes koostas 

projekti ja korraldas vajalikud tööd, et 

kaasiku asemele spordiplats rajada. Tol 

ajal oli Orissaares palju spordimehi, kes 

olid asjast huvitatud,  kuna koolil õiget 

spordiväljakut ei olnud, siis kiideti otsus 

heaks. Orissaare staadioni ehituse mõtet 

toetasid ka tolleaegsele Pöide 

külanõukogu esimehe Nikolai Tart, 

külanõukogu sekretär Konstantin 

Tilling ja komsomolisekretär  

 

Erich Paja, kes samuti olid aktiivsed 

eestvedajad ja kaasalööjad hilisematel 

ehitustöödel, peale sõda alanud tööd 

lõppesid u 1950. aasta paiku. Lisaks 

täiskasvanutele olid suureks abiks Orissaare 4. 

klassilise kooli õpilased, koolijuhataja Vassili Puki ja 

kehalise kasvatuse õpetajate Vaheri ja Kivihalliga 

eesotas.  

Kõrgushüppe liivakasti 1960ndad 
Foto: Milvi Vissi erakogust 

Sporditegevus aastal 1954 
OG arhiiv 
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Arvi Lopato meenutab Meie Maa 2015. 

aasta artiklis: “Tollased õpetajad olid 

ise väga aktiivsed ja võtsid tuld ning asi 

arutati läbi vallavalitsuses. Vallal raha 

anda polnud ja soovitati spordiväljakut 

ühiskondlikus korras tegema hakata. 

Töö käis hobustega, aga kui asuti 

tamme kallale, toodi kohale kaks 

linttraktorit Jossi.” Lopato, kes 

koolipoisina tamme lahtikangutamist 

oma silmaga vaatamas käis, jutustab 

edasi: “Trossid pandi tamme taha ja traktorid 

hakkasid seda sikutama. Tamm ei teinud mitte 

väljagi ja siis katkesid trossid ära. Üks väikest 

kasvu vanamees, kelle nime ma ei mäleta, ütles seepeale “Ju Jumal on siis ikke and, 

et ta peab edasi kasuma.” Need sõnad on mul nii meelde jäänud. Pärast seda pole 

enam keegi tamme kallale 

kippunud, nagu oleks väike 

vanamees puule sõnad peale 

lugenud.” 

 

Räägitakse, et kokku läks 

spordiväljaku ehitus maksma ligi 

10 000 rubla. Võrdluseks, 

keskmine palk oli 140 rubla ja 

klaas piima 4 kopikat. 

 

 

 

Staadion 

Möödunud sajandi 80ndatel ei rahuldanud staadioni tingimused enam ei koolitundide 

ega aleviku rahva vajadusi. Kehalise kasvatuse õpetajate, kooli direktori Lembit 

Söömeri, Orissaare kolhoosi esimehe Helmut Velviste ning Pöide sovhoosi esimehe 

Kaarel Pauluse eestvedamisel alustati staadioni rekonstrueerimistöödega. Ajad olid 

sellised, kus saada polnud suurt midagi ja kõige parem valuuta oli tutvused. Kuna 

Eestis oli juba mõnes kohas kummiplaatidega spordirada kaetud siis otsustati ka siin 

sellise lahenduse kasuks. Plaadid aitas muretseda siinkandis suvitav moskvalane Juri 

Markejevitš. 

Õpetaja Jüri Link meenutab: “Kui auto Moskvast tuli, jätsime kohe kehalise tunni pooleli 

ja laste ühisel jõul laadisime ja ladustasime matid esialgu võimla seina äärde”. Tööde 

korraldaja õpetaja Lingi kõrval oli tollane Orissaare kolhoosi aseesimees Peeter 

Oopkaup. Töid tehti nii kuidas jõuti ja võimalik oli. Alevi erinevad ettevõtted olid 

võimaluse piires abiks. Näiteks Paadivabriku traktor käis abiks puid juurimas, 

teedevalitsusest saadi puuduolevat kruusa juurde jne. Suur abi oli ka 1988. aastal 

koolidirektorina tööd alustanud Evi Männikust, kes aitas vajalikud materjalid välja 

Sport õp Hellermaa juhendamisel 1960  
 OG arhiiv 

Esiplaanil Arvi Lopato 

Spordipäev 1964 
 OG arhiiv 
Esiplaanil Arvi Lotato 



23 

 

ajada. “Kummimatid panime kõik koos lastega paika. Mul kulus 3-4 pussnuga, et neid 

matte kurvide peal parajaks lõigata” meenutab õpetaja Jüri Link. 

Tööd valmisid 1989. aastal ja kummist rajakattele lisaks ehitati ka jalgpalliväljaku alla 

drenaažkuivenduse võrk. 

 

 

 

19. juunil 1990. aastal toimus Orissaares TV 10 Olümpiastarti finaalvõistlus. 

Vaata väikest saatelõiku: 

https://sport.err.ee/3336/tv10-olumpiastarti-ajalookild-pisike-normak-ja-pikk-

rebane 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pea saja aastase ajalooga kooskäimise ja sportimise koht on aastakümnete jooksul 

kasvatanud meile mitmeid spordiaktiviste, treenereid, füsioterapeute ja loomulikult 

sportlasi. Väärikas spordiplats ootab uuendamist, et edulugu ei katkeks. 

 

 
 

Kasutatud materjalid: 
Meie Maa, nr. 53, 7 märts 2015 

Melania Tiivit, Orissaare leht aprill 1997 
 

  

Sügisene spordipäev 2005 
 OG arhiiv 

Kuvatõmmised saatelõigust 

https://sport.err.ee/3336/tv10-olumpiastarti-ajalookild-pisike-normak-ja-pikk-rebane
https://sport.err.ee/3336/tv10-olumpiastarti-ajalookild-pisike-normak-ja-pikk-rebane
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VÄIKESE VÄINA MÄNGUD  

MÄNGUD SUURMAJANDITE AJAL 

Väikese väina mängud said alguse aastal 1980. Mõtte 

algatajaks võib pidada tolleaegset Pöide sohvoosi direktorit 

Kaarel Paulust (30.11.1937-08.05.1985), kes oli väga 

spordilembeline mees, tegeledes ise aktiivselt poksiga. 

Mängudest osavõtjaiks olid neli Väikese väina äärset 

majandit Laimjala, Muhu ja Orissaare kolhoos ning Pöide 

sovhoos. Võistlusest tohtisid osa võtta vaid majandite 

alalised töötajad, stipendiaadid ning majandite töötajate 

lastest moodustatud võistkonnad. Inimesed, kes kolhoosis ei 

töötanud, jäid pealtvaatajateks. 

Mängud toimusid igal suvel 

ning algselt Orissaares, kuna 

esiteks seal olid kõige 

paremad tingimused 

kergejõustiku- alade 

läbiviimiseks ning teiseks 

Orissaare kolhoos oli üks 

suurimaid lähipiirkonnas. 

Pärast hakati mänge 

korraldama ka teistes 

majandites, kuna eesmärgiks 

oli korrastada ja üles ehitada 

staadionid ning 

spordiväljakud. 

 

Igal aastal peetud mängul oli oma organiseerimiskomitee esimees ja komitee liikmed (6-

8 peakohtunikku, peasekretär, 8-10 alade vanemkohtunikku). Kõik mängude käigus 

üles kerkinud küsimused ja probleemid lahendas organiseerimiskomitee koos 

kohtunike koguga. 

 

Igal suvel toimunud mängudel oli oma kindel juhend, mis andis täpse ülevaate kahel 

järgneval päeval toimuvatest üritustest. Juhend oli välja antud korraldaja majandi poolt 

ning kõigile soovijaile kättesaadav ja tasuta. Juhendi järgi korraldati Väikese väina 

mängud sõprussidemete tugevdamiseks naabermajandite vahel, hoogustamaks 

majandustegevust, heakorrastustöid, sporti, taidlust ja kultuuri. Mängudega selgitati 

majanditevaheline paremusjärjestus kõikidel spordialadel ning kokkuvõttes üldvõitja. 

Igal võistkonnal oli kohustuseks esitada ülesandmisleht, kus pidi kirjas olema võistleja 

perekonna-, ees- ja isanimi, sünniaeg, amet, võistlusala ning arsti viisa. Avadefileele 

pidi iga majand saatma 20 ühtlases riietuses võistlejat. Iga-aastaseid mänge jäi 

lõpetama kas kohalik või mujalt pärit ansambel ning üleüldine taidlus kontsert. 

Väikese väina mängude avadefilee 
Logo hoiavad Rein Väli ja Aadu Tappel 
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Võistlusalad: 

1. Tootmistegevus 

2.Heakord 

3.Võrkpall ( N ) 

4.Võrkpall ( M ) 

5.Orienteerumine 

6.Sõudmine rahvapaatidel 

7.Sportlik kalapüük 

8. Kergejõustik ( N ) 

9. Kergejõustik ( M ) 

10. Rahvuslikud alad 

11. Viktoriin 

12. Taidlus 

13. Tuletõrjesport. 

 

 

Tootmistegevus 

Võistluses arvestas žürii ning kohtunikekogu teravilja- ja kartuli saagikust, liha ja 

piima tootmist ning iga majandi üldist kasumit. 

Heakord 

Iga majand esitas kaks tootmishoonet, millest üks pidi kindlasti olema farm ja kaks 

individuaal majapidamist. Hindamine viidi tavaliselt läbi mängudele eelneval nädalal, 

kus žürii esimees hindas igat objekti viiepallisüsteemis. 

Võrkpall 

Mängud viidi läbi 

välitingimustes. Mängiti 

kolme geimilised mängud, 

kus kõik võistkonnad 

mängisid omavahel läbi. 

Võistkonna suuruseks võis 

olla kuni kaheksa mängijat.  

Orienteerumine. 

Võisteldi 

suundorienteerumises. Raja 

pikkuseks meestele oli 6 -7 

km ning naistele 4 - 5 km. 

Arvesse läks kahe parema 

nais- ja meesvõistleja tulemus igast 

võistkonnast. Vastavalt kohtadele 

jagunesid ka punktid. 

 

Väikese väina mängude  võrkpalli võistlus Orissaares 
Foto: Muis.ee, Muhu muuseum 
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Sõudmine rahvapaatidel. 

Iga majand võis välja panna neile sobiva arvu võistlejaid, kuid arvesse neist läks vaid 

kaks paremat aega näidanud võistlejat. Arvesse mitteminevaile võistlejaile kohapunkte 

ei arvestatud. 

Sportlik kalapüük 

Igas võistlusest osavõtvas 

võistkonnas oli kaks võistlejat. 

Püügiajaks määrati kolm tundi. 

Kuna püügiajaks oli määratud kolm 

tundi, siis oli kalapüük ka tavaliselt 

mängude esimeseks alaks. 

Paremusjärjestus selgitati iga 

püütud kala ja iga kala kaalu alusel, 

kus 10 grammi andis võistlejale ühe 

punkti. Igal võistlejal oli kohustuslik 

omada kalasportlase piletit. 

Kergejõustik 

Alad: 

Mehed: 100 m, 1000 m, kaugushüpe, kuulitõuge. 

Naised: 100 m, 500 m, kaugushüpe, kuulitõuge. 

 Võisteldi kahes vanuseklassis: 

1. mehed kuni 45 aastat, naised kuni 40 aastat. 

2. mehed alates 45 aastast, naised alates 45 aastast. 

Igal alal tohtis iga majand olla esindatud mõlemas vanuserühmas kolme võistlejaga. Iga 

majandi võistkonnal läks nii meeste kui naiste kergejõustikus arvesse kaheksa paremat 

tulemust, mille hulka kuulusid kahe parema veterani tulemused. 

Kaugushüppes ja kuulitõukes anti igale võistlejale kolm katset. 100 m jooksus pääsesid 

finaali neli paremat võistlejat aegade põhjal. Võrdsete punktide korral punktitabeli järgi 

sai otsustavaks järgmine kõrgem tulemus. 

Kergejõustiku võistluste raames toimus ka majandite töötajate 7 - 10 aastaste laste ühe 

staadioniringi pikkune jooks ( s.o 320- 400 m ). Laste jooks aga ei läinud võistkondlikku 

punktiarvestusse. 

 

 

 

Väikese väina mängude  sportlik kalapüük 
Foto: Muis.ee, Muhu muuseum 
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Rahvuslikud alad 

Köievedu. Köieveo 

meeskonnas osales viis 

võistlejat pluss üks 

varumees ning kapten. 

Varuvõistlejat tohtis 

vahetada matšide, kuid 

mitte tõmmete vaheajal. 

Võistlussüsteemiks oli 

miinussüsteem, kus 

paarid loositi kohapeal. 

 

 

 

 

Sangpommi rebimine. Võistlustel kasutati sangpommi raskusega 32 kg. Võistlejate 

arv oli piiramatu. Parima väljaselgitamiseks arvestati kahe parema võistleja tulemused 

summeeritult. 

Pendelteatejooks ja pendelteatejooks lastele. Iga võistkonna moodustasid viis naist 

ja viis meest. Joosti 10x80m paljajalu staadioni murul. Laste pendelteatejooksu nagu 

ringijooksugi, ei arvestatud võistkondliku paremusjärjestuse väljaselgitamisel. 

Võistkonda kuulusid neli poissi ja neli tüdrukut. Joosti 8x60m paljajalu staadioni 

murul. 

Naiste saapavise. Viskevahendina kasutati naiste kummikut. Lubatud võistlejate arv 

oli kuni neli igast majandist. Arvesse läks aga kahe parema võistleja tulemus, millele 

vastavalt jagunesid ka punktid. 

Rahvuslikel aladel selgitati võistkondlik paremusjärjestus alade punktide summa 

põhjal. 

Viktoriin 

Igast majandist valiti välja neljaliikmeline võistkond. Esitati 20 küsimust - 7 

spordivaldkonnast, 7 Saaremaa ja tolleaegse Kingissepa rajooni teemadel ( geograafia, 

ajalugu, kultuur ja majanduselu ) ning 6 küsimust variast. Võitja selgitati saavutatud 

punktide alusel. Võrdsete punktide summa korral esitati lisaküsimusi kuni selgus 

võitja. 

Taidlus 

Vastava majandi lauluväljakul vms. esinemispaigas, kus mängud aset leidsid, andsid 

taidlejad 1,5 tunni pikkuse ühiskontserdi. Iga majandi taidluskollektiiv esines ca 15 

Väikese väina mängude  köievedu 
Foto: Muis.ee, Muhu muuseum 
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min pikkuse kavaga. Kollektiivi puudumine etenduselt miinuspunkte ei andnud. 

Lisapunkte punktiarvestusse aga andis majandi juhi või tema asetäitja osavõtt 

etendusest. 

Autasustamine 

Mängude üldvõitjat võistkonda autasustati rändkarikaga, iga ala võitjat võistkonda 

võistkondliku auhinnaga. Individuaalvõitjaid ja võitnud võistkondade liikmeid 

autasustati medali, vimpli ja diplomiga. Iga ala kohtunikud said mängudest osavõtja 

vimpli ja suveniirmärgi. 

 

MÄNGUD PÄRAST SUURMAJANDITE "KADUMIST” 

Majandite lõpuaastail mängud mõnevõrra soikusid ning mõnel aastal jäid hoopis ära. 

1993. aastal aga taaselustati Väikese väina mängud Orissaare valla poolt ning toimusid 

kuni 2013 aastani. 

 

Peale nelja Väikese väina äärse valla on olnud hilisematel võistlustel osavõtjaid ka 

Kuressaarest, Kaarma, Leisi ja Valjala vallast. Võistlejaid on olnud ka suurel mandril 

elava rahva hulgast, kuid võistelda saamiseks pidid nende vanemad või vanavanemad 

olema pärit kas Saare- või Muhumaalt. Mängude taastamise algusaastail üldist 

paremusjärjestust ei selgitatud, kuid võistlustulemusi üldiselt võrreldes oli Orissaare 

siiski parim.  

Kunagistele võistlusaladele lisandusid mitmed uued alad nagu odavise, kettaheide, 

kõrgushüpe, 800 m ja 1500 m jooks. 

Rahvuslikele spordialadele lisandusid spinningu täpsusheide, rammumeeste 

mitmevõistlus, vallavanemate ja volikogu esimeeste kurnimäng, suur teatevõistlus, mis 

koosnes üheksast etapist: 1-naisaerutaja viib meesujuja merele, 2- meesujuja, 3- 

naisjooksja, 4-meesveteran jooksja, 5-neiu ( kuni 18. aastane ) jalgrattur, 6- ratsutaja, 

7- naisveteran jooksja, 8- meesjooksja, 9- poiss abimootoriga jalgrattaga. 

Teatevõistluse alad asendusid ajapikku mitmete erinevate aladega nagu karkudega 

jooks, kotijooks, täpsusvise, naisekandmine, rulluisutamine jne.  

Ära jäid heakorra ja tootmistulemuste hindamine ning ka kalapüük oli oma 

populaarsust kaotamas. 

Üldiselt said mängude toimumise viimastel aastatel põhilisteks aladeks kergejõustik ja 

võrkpall, millele lisandusid väiksema populaarsusega mitmevõistlus, 

rahvuslikud spordialad ning viktoriin. 

 

Kaia Kollo  

2001, uurimustöö Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond 
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VANA LEHELUGU 
 

Saaremaa 1938. a. parimad kergejõustikus  

Saaremaal koostati tänawu esmakordselt kergesjõustiklaste paremustabel, kus on toodud 1938. 

a. paremad saavutused igal alal. 

 

Parimaid tulemusi on saawutanud: 

A. Mihkels Orissaare spordiringist 60 m jooksus 7.2 sek., 100 m jooksus 12,0 sek. ja 

teiwashüppes 3.02 m;  

H. Walgre Kuressaare sp.-ringist 400 m jooksus 55,7 sek., 1500 m jooksus 4.24,3 min. ja 5000 

m jooksus 17.14.0 min.;  

J. Raasuke Koimla sp.-ringist - 1000 m jooksus 3.00,0 min.;  

M. Lindau Kihelkonna sp.ringist 60 m tõkkejooksus 10,0 sek.  

E. Tuhk Kuressaare sp.-ringist kõrgushüppes 1,75 m, kaugushüppes 6,07 m;  

A. Tuhk Kuressaare sp.-ringist kolmikhüppes 12.81,5 m;   

A. Pook Kihelkonna sp.-ringist kuulitõukes 13,65 m, kettaheites 39,20 m ja odaheites 58,77 m. 

 

Organisatsioonidest on saawutanud punkte: Kihelkonna 82, Kuressaare 49. Orissaare 34, 

Mustjala 14. Koimla 11, Kaali 8, Lümanda 3 ja Muhu 2 punkti. 

 

Uus Eesti, nr. 299, 1 november 1938 

Wõrkpalliwõistlused Orissaares  
 

Pühap. 21. juulil korraldas Orissaare Sportring Orissaares wõrkpalli võistlused, millest osawõtt 

kujunes wäga elavaks. Osa wõttis 4 meeskonda: Orissaare Sportring, Muhu-Hellama ÜENÜ 

osakonna Sportring,  Rahula ja Tumala maanoorte ringid, igaüks ühe meeskonnaga.  

Mäng toimus kahe miinus süsteemis. Esimesena kohtusid w. m. Hellama ja Tumala, wõitis 

ülekaalukalt Hellama 2:0.  

Teisena kohtusid Orissaare ja Rahula, wõitis suurelt Orissaar 2:0. Kolmandana asusid „ tulle" 

wanad riwaalid ja elupõlised wastased  Hellama ja Orissaar, wõitis nõrga wastupanu juures 

Hellama 2:0., kuna wastasmeeskonnas mõnel mehel „põlesid närwid läbi." Selle mänguga tuli 

Hellama +  ringi meistriks.  

Neljandas ringis kohtusid weel Tumala ja Rahula meesk. See mäng oli nii üksluine, et inimestel 

hakkas päris igaw waadates,  kujunedes isegi üle tunni pikaks. Ka puudusid tõstmised ja 

surumised, mäng oli rohkem n.n. „ühe löögi ehk esiisade mäng." 

Viienda ringi meistri selgitamiseks asusid teistkordselt wastamisi Orissaar-Rahula, mängu 

wõitis Orissaar 2:0, tulles seega ringi meistriks. 

Õhtu parimaks mänguks kujunes meistri selgitamine, kus wõistlustulle astusid jälle Hellama ja 

Orissaar. Seekord awaldas Orissaar tugewat wastupanu, kuid kõige selle peale waatamata wõitis 

jällegi Hellama ülekaalukalt 2:0., tulles seega üldwõitjaks ilma ühegi kaotuseta.  

 

Parimate mängijatena paistsid silma Hellama meesk. A. Paist ja H. Heittla, Orissaarest olid 

parimad B. Mikk ja R. Kärner.  

 

Loodame, et tulewikus saawad Hellama ja Orissaare jällegi pakkuda meile, pealtwaatajaskonnale 

ilusat mängu ja seda loodame juba lähemas tulewikus Saare meistri selgitamisel. 

 

Kõrvaltvaataja, Meie Maa, 24 juuli 1940 



30 

 

SPORDIALAD 

KERGEJÕUSTIK 

Kergejõustiku treeningutega tegeleb tänavu 40 aktiivselt trennis käivat last ja noort. 

Treeningtöö toimub kahes rühmas ja kahel korral nädalas. Lisatööd tehakse võistlustel 

osalevate lastega.  

Nooremas treeningrühmas 

treenib 15 last. Suure osa 

trennist moodustavad 

erinevad sportmängud, mis 

on selles eas parim viis lapse 

kehaliste võimete 

arendamiseks. Treeningute 

peamiseks eesmärgiks ongi 

kergejõustikualade tehnika 

omandamine läbi erinevate 

mänguliste harjutuste.  

Vanemas vanuseastmes 

treenib aktiivselt 25 noort. Nende peamiseks eesmärgiks 

on kergejõustikualade tehnika ja kehaliste võimete 

täiustamine ja spetsialiseerumine kindlatele 

kergejõustikualadele, samuti osalemine erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel 

võistlustel. Rühma kuuluvad tublid TV 10 Olümpiastarti võistlussarjas osalevad 

sportlased. 

Seitsmendat hooaega treenib Orissaare kergejõustiklasi treener Endel Tustit, ning teist 

hooaega abistab teda abitreener Kärt Õunapuu. Ühiselt viiakse läbi mõlema grupi 

treeninguid. 

Peamised võistlused 2021. aastal olid TV 10 olümpiastarti maakondlikud ja 

vabariiklikud etapid ning maakondlikud meistrivõistlused erinevatele vanuseklassidele, 

kus meie sportlased saavutasid häid ja väga häid tulemusi.  

TV 10 Olümpiastarti 50. hooaja finaal etapp toimus tänavu Kuressaares, kus igal 

sportlasel tuli läbida mitmevõistlus. Väikeste koolide arvestuses õnnestus sel aastal 

Orissaare Gümnaasiumi ja Tornimäe Põhikooli ühisvõistkonnal saavutada kokkuvõttes 

3. koht. Võistkonda kuulusid tublid kergejõustiklased Lisell Laul, Simona Rüütel, 

Lisandra Piik, Katrin Linde, Uku Rüütel, Madis Mägi ja Ilmar Vidres Kütt. 

Individuaalselt saavutas parima tulemuse Uku Rüütel, kes sai nooremate poiste 

mitmevõistluses 5139 punktiga 4. koha. 

Tööd tehakse edasi ja häid tulemusi näidatakse kindlasti ka tuleval aastal! 

 

Kärt Õunapuu  

Joosep Luht TV10 OS  
Foto: Marko Mumm, EKJL 
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KORVPALL 

 

Orissaares on tänavuse aasta sügisest 20 aastat korvpallitreeningutega tegeletud ning 

selle ajaga on päris paljud poisid omandanud selle mängu põhioskused. Oleme suutnud 

kõik need aastad stabiilselt oma asja ajada ning armastus selle mängu vastu ei luba 

loobuda oma lemmik alaga seotusest.  

Korvpall on 

võistkonna mäng ning 

sellega tegelemine 

arendab sind 

inimesena kiiresti 

mõistma, et tunne 

“meie” on enamasti 

suurem kui tunne 

“mina”. Aktsepteerides 

oma rolli ja kasutades 

oma võimeid 

võistkonna huvides, 

oled ise edukam ning 

samuti on edukam 

kogu võistkond. Nii 

nagu elus, on ka 

korvpallis olulised teadmised sellest mängust, mis aitavad 

sul paremini mõista väljakul toimuvat ja võtta vastu õigeid 

otsuseid. Seega, arendades noori korvpallureid, arendame me alati ka nende 

isiksuslikke omadusi ja võimet elus hakkama saada. Päeva lõpuks juhib kogu seda 

protsessi treener, kes panustab oma vaba aja arvelt loendamatuid tunde poistega 

treenides, võistlustel ja laagrites käies, vanemate ja võistluste korraldajatega suheldes, 

ühiseid tegemisi ja tulemusi sotsiaalmeedias kajastades, ning ennast agaralt koolitades, 

et mitte litsentsi kaotada. Kõike seda peab treener tegema oma põhitöö kõrvalt. Ei 

maksa unustada ka tõsiasja, et kui treener võtab grupi, siis on ta seotud nende poistega 

enamasti 6-9 aastat. Siin ei ole ruumi suhtumisele “ma proovin”. Kõige selle juures 

kutsun ma üles meid märkama ja mõistma treenerit. Väike kogukond peab hoidma 

kokku kõiges, see on meie edukuse alus.  

Sellel hooajal toimuvad korvpallitreeningud järgmistes rühmades: 

1.-5. klassi poisse juhendab Margo Rüütel. Need treeningud on eelkõige erinevate 

mängude treeningud, kus mitmekesine liigutuslik tegevus peab looma aluspõhja 

tulevasteks treeninguteks. Poistel on juba ka esimesed võistlused peetud ning kui 

olukord Eestis võimaldab, siis on mõned veel tulemas. Poisid on treeningutel järjest 

asjalikumad ning treeneril on alati hea meel märgata arengut, mitte ainult 

korvpallialast, vaid ka üldisemat. 

 

 

Suure Töllu Cup, viskel Ardi Kald 
Foto: Allan Mehik 
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5.-7. klassi poisid on 

Härmo Lambuti ja 

Mati Rüütli 

juhendada. Need 

poisid juba treenivad 

tublisti 4x nädalas, 

osalevad regulaarselt 

võistlustel ning 

laagrites. Tegemist on 

Muhu Põhikooli ja 

Orissaare 

Gümnaasiumi poiste 

ühisvõistkonnaga ning 

väga ühtlase grupiga, 

kus küll eredad liidrid 

puuduvad, kuid 

keskmine tase on väga hea. Ka selle grupi puhul 

on treeneritel heameel tõdeda, et poisid 

arenevad nii mängijate kui isiksustena.  

8.-9. klassi poiste võistkond osaleb Eesti 

meistrivõistluste U16 sarja II tugevusgrupis 

(kokku on 3 tugevusgruppi). Võistkonnas on 

Valjala Põhikooli ja Orissaare Gümnaasiumi 

poisid, keda juhendab treener Andre Kuntsel. 

Selle grupi puhul on tegemist väga hea 

grupiga, kes aasta-aastalt on oma taset 

tõstnud ning nüüd juba näidanud platsil 

nauditavat korvpalli. Samuti on need poisid 

tõsise suhtumisega ja meeldivad isiksused 

ning siinkohal tuleb kiita treenerit ja 

lapsevanemaid. 

Gümnaasiumi poiste rühm koosneb 9.-12. kl 

noormeestest, kes treenivad juba koos meestega. Nemad osalevad maakonna 

meistrivõistlustel ja Paikuse liigas. Orissaare Gümnaasiumi õpilastel on sellest 

õppeaastast võimalus valida Korvpalli valikkursusel, mille põhirõhk korvpalli 

põhioskuste õpetamisel, kuid jagatakse teadmisi ka korvpalli ajaloost. Lisaks 

omandatakse teadmised kehalistest võimetest ja nende arendamisest ning treeningu 

ülesehitusest.  

Meie klubi korvpalli arengu seisukohalt on olulisel kohal koostöö treenerite vahel ning 

motiveeritus. Väikeses kogukonnas võistkonna alaga tegelemine esitab mitmeid 

väljakutseid ning toimiva süsteemi loomine eeldab eelkõige motiveeritust panustada ja 

head koostööd. Loodame, et meie vald märkab ja toetab meid ka edaspidi, sest 20 aastat 

järjepanu oleme seda ägedat spordiala arendanud ja loodame järgmised 20 aastat 

samamoodi ja paremini jätkata.      

                                                                   Mati Rüütel  

Suure Töllu Cup, läbimurdel Anri Pere 
Foto: Allan Mehik 

Suure Töllu Cup, meie poisid Margus Mägi ja 
Ardi Kald 

Foto: Allan Mehik 
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JOOGA 

Orissaare spordihoone on SaareYoga 

staažikaim joogakoht, mis on nende 

7 hooaja jooksul kasvatanud endale 

muljetavaldava joogakogukonna. 

Joogatunnid lastele ja 

täiskasvanutele toimuvad kahel 

korral nädalas 

Lastejoogaga alustas Kerli 10. 

detsembril 2016 Tagavere 

Seltsimajast, koos mini-SaareYogide 

Klaara, Emma, Eva, Grete ja paljude 

teistega. Kerli on liikunud nende 5 aasta jooksul Orissaare 

Spordihoonesse, Kuressaare Edukontorisse, Arensburg 

Spaasse ja paljudesse teistesse kohtadesse. 

Kahel suvel oleme Orissaare Spordi ja SaareYogaga koostöös teinud laste sup-

joogalaagrit. 

Lisaks on Kerli koolitanud välja 2 SaareYoga lastejooga juhendajate lendu. 

Kerli: “Aitäh igale lapsele, kes on leidnud tee lastejoogasse. Te olete ja jääte alati mu 

kõige suuremateks õpetajateks. Kui poleks teid, ei oleks mul siin midagi tähistada. 

Seega on see juubel teie tähistamiseks! Võite kindlad olla, et jätkan teiega kohtumist 

seal, kus te olete ning kuhjan teid jooga-armastust täis!” 

https://saareyoga.ee/ 

TANTSULINE TREENING  

Tantsuline treening on mõeldud 1.-7. klassi tüdrukutele. Treeningud toimuvad kahes 

vanuserühmas. Tunnis keskendutakse tantsuliste ja akrobaatiliste elementide abil 

peamiselt koordinatsiooni, tasakaalu ja painduvuse arendamisele, kuid sealjuures ei 

unustada ära rütmi, loovust ning tantsulisust.  

Treener Mall Noormets 

LASTE BALLETT 

Möödunud aasta oktoobrist on Ida-Saaremaa ja 

Muhu lastel võimalus Mall Noormetsa käe all balletti 

õppida. Reede õhtuti on spordihoone roosat saginat 

ja tutú-seelikute sahinat täis. Balletitreeningud on 5-

7 aastastele tüdrukutele. 

Enne varvastele tõusmist harjutatakse trennis 

venitusi, väljapoolsust ja sirutusi ning pannakse 

rõhku koordinatsioonile ja kehatunnetusele. 

Elemente ja tehnikat õpitakse kujundliku mängu 

kaudu. Lisaks tehnikale saavad lapsed iga trenni 

Kevadised tunnid õues 

https://saareyoga.ee/?fbclid=IwAR0TQl4Rmilp8OuNUIt4YAauCgSo5gb3C7VX3CW_Vf0k7jfSe5s20Akx8lQ
https://en.wiktionary.org/wiki/tut%C3%BA
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lõpus ka vabalt tantsida, et seeläbi enda vaadet balletile väljendada ja samas fantaasiat 

ning artistlikkust arendada. 

Treener Mall Noormets 

HOBI BALLETT 

Hobi ballett annab kehale tervikuna hea koormuse, kehatunnetuse, koordinatsiooni, 

kauni rühi ja graatsilisuse. Treening toimub kahel korral nädalas ja sinna on oodatud 

nii gümnaasiumi õpilased kui täiskasvanud naised, kes eelistavad võhma- ja 

jõutreeningule leebemat ning naiselikumat lähenemist. 

Treener Mall Noormets 

BEEBIDE TANTSU- JA LIIKUMISRING 

Kevadel alustasime päris uue ringiga Orissaare Spordihoones, aga seoses Covid-19 

piirangutega saime teha vaid ühe tunni. Sellest sügisest on taas lastel, kes veel lasteaias 

ei käi, võimalus igal teisipäeval koos emme või issiga tantsutundi tulla. 

Tundide tegevused on tantsulised, akrobaatilised ja koordinatsiooni arendavad.  

Treeningule on oodatud lapsed, kes suudavad juba iseseisvalt kõndida ja joosta. Lapsed 

vanuses 1+ aastat on treeningtunnis koos vanemaga (ema, isa, vanaema, vanaisaga).  

Tundi viib läbi tunnustatud tantsuõpetaja Mall Noormets. 

NOORTE JÕUSAALITREENING  

Gümnaasiumiastme noortel on treener Härmo Lambuti eestvedamisel võimalus 

juhendatud jõusaali treeninguteks. Treeningu eesmärgiks on parandada noorte 

füüsilist vormi ja anda edasi teadmisi jõusaalis olevate masinate ja vabade raskustega 

ümber käimise kohta. 

Jõusaalis treenimise eeliseks on see, et raskusastme saavad noored ise valida. Seega 

oled sa algaja või juba kogenud sportlane, siis jõusaalist leiab alati endale piisava 

koormuse. 

VÄIKELASTE LIIKUMISRING  

2010. aastal Kaire Nurja eestvedamisel alguse saanud väikelaste liikumisring on 2021. 

aastal jätkuvalt väga populaarne. Kevadest alates toimuvad treeningud kahes rühmas. 

Igal esmaspäeval on kell 17:15 on sportimas 3 - 5 aastased põnnid ja 17:45 harjutavad 

5 – 7 aastased. 

Riina Paadi juhendamisel tegeletakse treeningul väikelastele jõukohaste arendavate 

liikumis- ja pallimängudega, õpitakse lihtsamaid liigutusoskusi. Väikelaste treeningu 

eesmärgiks on toetada laste funktsionaalset kehalist arengut mitmekülgsete kehaliste 

tegevuste kaudu. Iga treening on teisest erinev, lõbus ja mänguline.  

       

https://www.facebook.com/mall.noormets?__cft__%5B0%5D=AZWz6ZtRIyL3vhdQtYy16cl5Ui21W3yFanv8sWd5i3qu7w3i08trS8zX5v4TIBW37L0ReJXn78gVe43wkYujO3xegWEpFrUtUhkv1zESb1C_ZtN4D0hC7i1iKL8hfz_D0pvZNR2aPyml4efVDTx3cPUHiUWNsIt8Z22Ql5lZMbmbUbH9ePc_6FrPlTk-vkxDaU6F6tivXlfMAIM_em681PVx&__tn__=-%5DK-y-R
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TÜDRUKUTE JALGPALL 

Sel suvel mängisid JK Saarepiiga tüdrukud U13 vanusegrupis Eesti meistrivõistlustel. 

Mis see tähendab? Tegemist on Orissaare Gümnaasiumi 4.-7. klassi õpilastega ja 

vastasteks on meil samuti sama vanad tüdrukud. 

Sel hooajal mängisime esmakordselt kodus-võõrsil süsteemiga. Ehk igal mängupäeval 

pidasime vaid ühe kohtumise ühe vastasega. 2021.a hooajal olid meil vastasteks: 

Tallinna FC Flora, Tallinna FC Levadia, Viimsi MRJK, Tallinna JK Kalev, Tallinna FC 

Ararat, Tartu JK Tammeka, Tallinna JK Augur, Pärnu JK Vaprus ja Maardu LM JK. 

Suurimad skoorid sel aastal olid 14:0 ja 12:0. Aga oli ka pingelisemaid mänge, mis 

lõppesid vaid üheväravalise võidu- või kaotusseisuga. Hooaja lõpuks kogunes 13-st 

peetud kohtumisest 10 võitu, 1 viik ja 2 kaotust. Ise lõime rekordiliselt 90 väravat ja 

lasime lüüa 20. See andis meile ei rohkem ega vähem kui T-U13 vanusegrupis Eesti 

meistritiitli. Jätsime oma selja taha sellised nimekad suurklubid nagu Tallinna FC 

Flora (4.), Tallinna FC Levadia (3.) ja Tartu JK Tammeka (8.) 

Liiga suurimad väravakütid tulevad samuti meie klubist: Eva Kätliin Leidas I koht ning 

lõi 35 väravat. Emma Liisi Leidas II koht ja 27 väravat. Meie mootor Melissa ei jäänud 

ka kaugele: temale 5. koht ja 17 väravat. 

 

Tüdrukute pühendumus, kohusetunne, distsipliin ja sära annavad jõudu ja 

tegutsemistahet ka treeneritele. On lausa lust näha, kuidas trennis harjutatu tuleb 

mängus välja. Tasuks magusad väravad ning mängu võidud. 

Soovime tänada Orissaare rahvast, kes usinasti OlyBet kampaanias hääli andis ja tänu 

häältele ka Orissaare staadion uued väravad sai. Suured kummardused ja tänusõnad 

ka lapsevanematele, kes nii toredad ja asjalikud lapsed on otsustanud jalgpalli juurde 

tuua. Öeldakse, et kes teeb, see jõuab. Ja kui sul on hinded korras, oled tegev 

muusikakoolis, siis oled hakkaja ka spordis. 

Ega jalgpallurid saa kaua 

ühe kohapeal passida. 

Niipea, kui hooaeg läbi, 

võtsime osa erinevatest 

turniiridest: Saku CUP I 

koht, Reval Girls CUP II 

koht, Reval CUP III koht. 

Enne jõulupuhkust on 

minek veel ühele turniirile 

Flora Nike Cup, kust 

loodame samuti 

esikolmikusse tulla. Siis pidulik hooaja Saarepiiga võistkond Reval Cup turniiril 
Erakogu 
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lõpetamine Oti mõisas, uue aasta 

vastuvõtt ja algabki jälle 

ettevalmistus järgmiseks 

hooajaks.  

Meie võistkonnas mängisid: 

Meele Kelder, Karolin Kuuder, 

Kätrin Kuuder, Mirabel Kaarna, 

Erika Viil, Renate Viil, Grete 

Kundikov, Eva Kätliin Leidas, 

Emma Liisi Leidas, Melissa Rei, 

Saara Põld, Lisette Ligi, Merilee 

Niits. 

Sügisel avasime uue grupi 1.-4. klassi tüdrukutele, kus 

hetkel käib 8 usinat ja andekat piigat. 

Treenerid Kateriin ja Margus Kuusk 

www.jksaarepiiga.ee 

MAADLUS 

 

MTÜ Konnonkonn korraldab maadluse treeninguid Orissaares kolmes vanuserühmas: 

lasteaia-, 1.-4. klassi ehk algajate- ja 5.-12. klassi ehk võistlejate rühmas. Kokku osaleb 

treeningutel 30 õpilast. Lisaks toimuvad maadlustreeningud Leisis.   

Aasta 2021 oli MTÜ Konnonkonn maadlejatele keeruline nagu ka teiste alade 

esindajatele. Vaatamata kõigele võib möödunud aastat lugeda kordaläinuks. Klubil oli 

selleks aastaks kaks suuremat eesmärki – korraldada Orissaares Eesti MV maadluses 

kadettide (U17) vanuserühmale ja tuua koju esimene Eesti MV kuldmedal. Mõlema 

ülesandega saime edukalt hakkama. Oktoobri keskpaigas toimusid Orissaare 

spordihoones Eesti 

MV kadettidele 

(124 osalejat) ja 

samadel 

võistlustel tuli 

Gregor Andreas 

Amelkin 

kehakaalus - 92 kg  

Eesti meistriks. 

 

 

  
Eesti MV kadettidele Orissaares 

Hallis trikoos Gregor Andres Amelik 
Foto: Eesti Maadlusliit 

Saarepiiga võistkond  
Foto: erakogu 
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2021 aasta parimad tulemused: 

Gregor Andreas Amelkin – EMV kadettidele 1. koht, EMV juunioritele 3. koht 

Martin Oll – EMV juunioritele 3. Koht, EMV täiskasvanutele 2. koht kr.-rooma                                                                                               

maadluses ja 3. koht vabamaadluses  

Karmo Kask – EMV täiskasvanutele 5. koht kr.-rooma- ja vabamaadluses 

Ragnar Kurg – EMV õpilastele 5. koht 

Veel tulemusi: 

Läänemaa MV - 1. koht Henri Kaasik, Fred Kula, Sten Maripuu, Risto Nurk, Gregor 

Andreas Amelkin, 2. koht Ragnar Kurg, Harles Aasa, Karmo Kask 

50. A. Abergi turniir – Gregor Andreas Amelkin 1. koht, Caspar Hartõkainen 3. koht 

G. Vahari turniir – Ojari Põld 2. koht, Ragnar Kurg ja Harles Aasa 3. koht 

20. LEO turniir – Gregor Andreas Amelkin 1. koht, Karmo Kask 3. koht 

45. E. Pütsepa turniir – Gregor Andreas Amelkin ja Paul Morgan Kaljuste 3. Koht 

 

Maadlustreener Tiit Uspenski 

MTÜ KonnOnKonn 

ÜLDFÜÜSILINE TREENING 

Üldfüüsiline treening keskendub jõuvastupidavusele. Iga treening hõlmab peamiselt 

kogu keha suuremaid lihasgruppe. Treeningu eesmärk on parandada kehakoostist, 

arendada jõudu, turgutada energiasüsteeme ning anda hea enesetunne. 

Maarja Põldoja juhendatud treening toimub sellest hooajast kolmel korral nädalas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Üldfüüsilise treeningu naised. 
Üleval keskel treener Maarja Põldoja 
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SULGPALL 

Täiskasvanud kogunevad Orissaare spordihoonesse kahel õhtul nädalas.  

Spordikooli õpilastel kahjuks alates sellest sügisest sulgpalli treeningute võimalust ei 

ole. 

 

LAUATENNIS 

Teisipäeviti on Orissaare spordihoone kergejõustikuala lauatennise mängijate pärast. 

Treeningutel osaleb aktiivselt 6-7 mängijat. 

 

PILATES 

Sellest sügisest on taas Vika Vissi juhendamisel võimalus reedeti pilatest teha. 

 

VÕRKPALL 

Teisipäeva õhtuti kogunevad edasijõudnud koolinoored ning täiskasvanud, et võrkpalli 

mängida. Treeningud on mõeldud kõigile huvilistele, kes tahavad aktiivselt liikuda ja 

võrkpalli mängida. 

 

HOOVIJALKA JALGPALLIRING 

 
MTÜ Hoovijalka huviringil on käimas juba kolmas hooaeg ning rõõm on näha, et igal 

sügisel on 1. klassi laste huvi jalgpalli harrastus vastu järjest suurem. Meie trennil on 

avatud uste põhimõte: kui sa juhtud spordihoones aega parajaks tegema, siis me 

kutsume su jalkat mängima. Täpselt nagu vanasti hoovijalka käis. Kõige tähtsam on 

meil see, et saaks palju mängida ja õpiks ausa mängu põhimõtteid. 

Sander Lember 

MTÜ Hoovijalka 
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PARIMAD  

TÄISKASVANUD 

 
 
LIISI VAHT - Jiu-jitsu/Lukumaadlus 

 

Eesti Brasiilia jiu-jitsu esinumber  

AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro™) 

organisatsiooni tunnustus - Euroopa parim 

sportlane  

Abu Dhabi Grand Slami Abu Dhabi etapil 

Master 1 klassis III koht 

Adult klassis IV koht 

Abu Dhabi Grand Slami Moskva etapp 15. 

märts -  kategoorias -55 kg I koht  

 

 
 
 

 

FREDI KOSTIKOV - hobikross 

 

MX Liiga 2021 klassis MX-C: 

Linnamäe MX Liiga 2.koht 

Türi MX Liiga 2.koht 

Toila MX Liiga 1.koht 

Tihemetsa MX Liiga 2.koht 

Holstre Nõmme MX Liiga 1.koht 

Haanja MX Liiga 3.koht 

Räpina MX Liiga 3.koht 

 

2021 aasta MX Liiga MX C klassi karikavõitja. 

2021 aasta Eesti Hobikrossiklubi MX-A klassi 2.koht 

Eesti Kestvuskrossi karikavõistlused 2021 Hobi B klassis. 

 

Saku Off-Road kestvuskross 3.koht 

Rannu kestvuskross 2.koht 

Kohtla-Nõmme kestvuskross 3.koht 

Liis Vaht Abu Dhabis auhinnagalal 
Erakogu 

Fredi Kostikov 
Erakogu 
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Vilaski kestvuskross 3.koht 

Eesti Kestvuskrossi karikavõistluse 2021 aasta Hobi B klassi 2.koht 

KTL Klubisarja MX Open 3.koht 

Saku Tankodroomi motokrossil MX C klassi 3.koht 

 

TORMI NIITS -  korvpall 

Meistriliiga ja Eesti-Läti Ühisliiga mängija, korvpalliklubi Rakvere Tarvas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERT KALDMÄE  - korvpall 

Meistriliiga ja Eesti-Läti Ühisliiga mängija, korvpalliklubi Rakvere Tarvas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄRT ÕUNAPUU - kergejõustik 

Eesti omavalitsuste suvemängud Käärikul, 10.-11.juuli  

N kaugushüppes III koht  
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SEENIORID 

 

JUTA VALGE - lauatennis 
 
Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses III koht   

Saare maakonna MV lauatennise paarismängus I koht 

Saaremaa MV segapaarismäng, koos  Aare Lehtsiga III koht 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
SANDER LEMBER - discgolf 
 
Saaremaa MV paarismängus meesseenioride arvestuses I koht 

 

AURIKA VAHO - koroona 
 
Eesti 2021 koroona MV naispaarimängus II koht 

Eesti 2021 koroona MV segapaarimängus III koht 

 

 
GUNNAR VAHO - koroona 
 
Eesti 2021 koroona MV segapaarimängus III koht 

  

Juta Valge 
Foto: Allan Mehik  
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NOORED 

 

GREGOR ANDREAS AMELKIN - maadlus 

Eesti MV kadettidele I koht 

Eesti MV juunioritele   III koht 

50. A. Abergi turniiri  I koht 

20. LEO turniiril   I  koht 

Läänemaa MV   I koht 

 

 

 

 

 

KERON SAULUS - vibusport 

Eesti karikavõistlused vibuspordis 22.05 Järvakandi, vaistuvibu noored poisid I koht 

Eesti meistrivõistlused vibujahis 29.-30.05 Kullamaa, juuniorid poisid vastukaar 

jahivibuga I koht 

Eesti meistrivõistlused maastikulaskmises, Estonian Open 30.07-01.08 juuniorid 

poisid vastukaar jahivibuga I koht 

2021 Klubide Karikas, sarja koondarvestuses juuniorid poisid vastukaar jahivibuga I 

koht 

Eesti sisemeistrivõistlused 

vibuspordis 27.11 Saku, 

vaistuvibu noored poisid I koht 

 

 

  

Keron Estonian Openil 2021 
Foto: erakogu  

Gregor Andreas Amelkin 1. koht EMVel Orissaares 
Foto: Eesti Maadlusliit 
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UKU RÜÜTEL – kergejõustik ja korvpall 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa 

mitmevõistluse finaal 2 - 3. juuni 

PN 9-võistluses 5159 punktiga II koht 

Alade tulemused: 60 m jooks 8.3, 

kaugushüpe 4.46, kuulitõuge 9.23, 

kõrgushüpe 1.45, teivashüpe 2.13, 60 

m tõkkejooks 9.6, kettaheide 23.72, 

pallivise 49.77, 1000m jooks 3.55,2 

 

TV 10 olümpiastarti 50. hooaja 

vabariiklik I etapp 13. juuni Võrus  

PN kõrgushüppes tulemusega 1.46 m I 

koht 

PN 60 m jooksus tulemusega 8.54 sek II koht 

PN kuulitõukes tulemusega 9.35 m 9. koht 

 

TV 10 olümpiastarti 50. hooaja vabariiklik II etapp 20. juuni Pärnus 

PN kaugushüppes tulemusega 4.77 m I koht 

PN 60 m tõkkejooksus tulemusega 9.99 sek 5. koht 

PN teivashüppes tulemusega 2.21 m 8. koht 

 

TV 10 olümpiastarti 50. hooaja vabariiklik III etapp 29. august Tartus 

PN palliviskes tulemusega 49.4 m 4. koht  

PN kettaheites tulemusega 28.94 m 6. koht 

 

TV 10 olümpiastarti 50. hooaja vabariiklik finaal 4.-5. september Kuressaares  

PN 9-võistluses 5139 punktiga 4. koht 

Alade tulemused: 60 m jooks 8.75, kaugushüpe 4.68, kuulitõige 10.35 (isiklik 

rekord), kõrgushüpe 1.42, teivashüpe 1.90, 60 m tõkkejooks 9.88  (isiklik rekord), 

kettaheide 23.73, pallivise 43.0, 1000 m jooks 3.42,89 

 

TV 10 Olümpiastarti 50. hooaja vabariikliku finaalvõistluse III koht Orissaare 

Gümnaasiumi ja Tornimäe Põhikooli ühisvõistkonnas. 

 

Suure Töllu Cup korvpallis U14 korvpalli võistkonna koosseisus I koht, 30.-31. 

oktoober Kuressaares 

  

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

PU14 kõrgushüppes tulemusega 1.50 I koht 

PU14 kaugushüppes tulemusega 4.78 I koht 

PU14 teivashüppes tulemusega 2.32 II koht 

 

  

Treener Endel Tustit õnnitleb Uku Rüütlit  
Foto: Marko Mumm/EKJL 
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TORMI JOONATAN METSLA - korvpall 

Eesti U16 koondise kooseisus Helsingis toimunud Nordic 

Cupil II koht 

Itaalia korvpalliklubi Pistoia Basket U17 ja U19 

võistkondade mängija 

 

 

 

 

 

 

OSKAR MARIPUU - korvpall 

Alexela 3×3 korvpalli Eesti meistrivõistluste 

finaalvõistlusel võistkonna "Lammutajad" 

koosseisus I koht  

Suure Töllu Cup korvpallis I koht U16 

korvpalli võistkonna koosseisus  

Kohila suveturniiri III koht  

 

 

 

RASMUS OLOP - korvpall 

Eesti U16 koondise kandidaat 

Suure Töllu Cup I koht U16 korvpalli võistkonna koosseisus  

Kohila suveturniiri III koht 

 

RASMUS TAMBUR - korvpall 

Eesti U16 koondise kandidaat 

Suure Töllu Cup I koht U16 korvpalli võistkonna koosseisus  

Kohila suveturniiri III koht 

 

MARTIN OLL - maadlus 

Eesti MV täiskasvanute arvestuses kr.-rooma maadlus II koht, vabamaadlus III koht 

Eesti MV juunioritele III koht. 

 

Tormi Joonatan Metsla kaitses 
Foto: Pistoia Basket 2000 FB 

Oskar Maripuu nr 5 
Foto: Erakogu 
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LISELL LAUL - kergejõustik 

TV 10 Olümpiastarti vabariikliku võistluse III koht Orissaare Gümnaasiumi ja 

Tornimäe põhikooli ühisvõistkonnas. 

 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa mitmevõistluse finaal 2 - 3. juuni  

TN 6-võistluses 3419 punktiga I koht 

Alade tulemused: 60 m jooks 9.2, kaugushüpe 4.18, kõrgushüpe 1.25, 60 m 

tõkkejooks 11.2, pallivise 27.18, 600 m jooks 2.06,5 

TV 10 olümpiastarti 50. hooaja vabariiklik III etapp 29. august Tartus 

TN 600m jooksus tulemusega 2.02,35 min 9. koht 

TV 10 olümpiastarti 51. hooaja vabariiklik I etapp 4. detsember Võrus 

TN kõrgushüppes tulemusega 1.37 m III koht 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. 

detsember 

TU14 kõrgushüppes tulemusega 1.35  I koht 

TU14 kaugushüppes tulemusega 4.33  I koht 

TU14 60 m jooksus  tulemusega 9,21  I koht 

 

JOOSEP LUHT - kergejõustik 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa mitmevõistluse finaal 2 - 

3. juuni  

PN 9-võistluses 4017 punktiga III koht 

Alade tulemused: 60 m jooks 8.9, kaugushüpe 4.22, kuulitõuge 6.90, kõrgushüpe 

1.35, teivashüpe 1.83, 60 m tõkkejooks 10.3, kettaheide 15.84, pallivise 37.32, 

1000m jooks 3.50,3 

 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa I etapp 25. november 

PN kõrgushüppes tulemusega 1.35 m I koht 

PN 60m jooksus tulemusega 8,6 sek I koht 

TV 10 olümpiastarti 51. hooaja vabariiklik I etapp 4. 

detsember Võrus 

PN kõrgushüppes tulemusega 1.40 m III koht 

PN 60m jooksus tulemusega 8,9 sek 7. koht 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

PU14 600m jooksus  tulemusega 1.57,8 I koht 

PU14 kõrgushüppes tulemusega 1.40  II koht 

PU14 teivashüppes tulemusega 1.72  III koht 

 

  

Lisell Laul kõrgushüppel 
Foto: Marko Mumm/ EKJL 

Joosep Luht  nr 291 
Foto: Marko Mumm/ EKJL 
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SIMONA RÜÜTEL - kergejõustik 

TV 10 Olümpiastarti vabariikliku võistluse III koht Orissaare Gümnaasiumi ja 

Tornimäe Põhikooli ühisvõistkonnas. 

 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa mitmevõistluse finaal 2 - 3. juuni  

TN 8-võistluses 3853 punktiga II koht 

Alade tulemused: 60 m jooks 9.2, kaugushüpe 3.66, kuulitõuge 7.52, kõrgushüpe 

1.25, 60 m tõkkejooks 12.1, kettaheide 16.19, pallivise 31.13, 600 m jooks 2.29,9 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

TU16 kuulitõuge (3kg) tulemusega 8.11 II koht 

TU16 60m jooks tulemusega 9.33  III koht 

 

KÄRT REINART - kergejõustik 

TV 10 olümpiastarti 50. hooaja vabariiklik III etapp 29. august Tartus 

TN palliviskes tulemusega 43,04 m 9. koht 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa I etapp 25. november 

TV 60m jooksus tulemusega 9,0 sek II koht 

TV kuulitõukes (2kg) tulemusega 9.56 m II koht 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

TU14 kuulitõuge (kg) tulemusega 9.85 I koht 

TU14 60m jooks tulemusega 9.25  III koht 

TU14 kaugushüppes tulemusega 3.91  III koht 

 

EMILY JÄRMUT - kergejõustik 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

TU14 600m jooks tulemusega 2.04,6 I koht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Rüütel, Kärt Reinart, 

Emily Järmut ja Katrin Linde – 

Foto: Marko Mumm/EKJL 
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LISANDRA PIIK - kergejõustik 

TV 10 Olümpiastarti Saaremaa mitmevõistluse finaal 2 - 3. juuni 

TN 6-võistluses 3037 punktiga II koht 

Alade tulemused: 60 m jooks 9.2, kaugushüpe 3.85, kõrgushüpe 1.25, 60 m 

tõkkejooks 10.9, pallivise 28.04, 600 m jooks 2.34,0 

 

 

NORA MAHLAK - kergejõustik 

Saaremaa kergejõustiku meistrivõistlused, 29.mai 

N U16 kettaheites (0,75kg) tulemusega 26.96 m II koht 

 

LISSEL LEE TAMTIK - kergejõustik 

Saaremaa kergejõustiku meistrivõistlused, 29.mai 

N U18 kaugushüppes tulemusega 4.73 m I koht 

 

ILMAR VIDRES KÜTT - kergejõustik 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

PU16 teivashüppes tulemusega 2.12  I koht  

PU16 kõrgushüppes tulemusega 1.45  III koht 

 

 

MADIS MÄGI - kergejõustik 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

PU16 teivashüppes tulemusega 1.82  III koht  

 

KRISTER NAABER - kergejõustik 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

PU14 kaugushüppes tulemusega 4.15  III koht  

PU14 60m tõkkejooks tulemusega 11.99 II koht 

 

MARTEN KUUSK - kergejõustik 

 

Saaremaa noorte MV sisekergejõustikus 11. detsember 

PU14 600m jooks tulemusega 2.03,0  II koht  
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VÕISTKONNAD 

JK SAAREPIIGA TÜTARLASTE U13 VÕISTKOND - jalgpall 
 
Eesti MV U13 tütarlaste jalgpallis I koht 

Saku Cup 2021    I koht 

Reval Girls Cup 2021   II koht 

Reval Cup 2021    III koht 

Flora Nike Cup    III koht 

 

 
 

 

 

ORISSAARE GÜMNAASIUMI JA TORNIMÄE PÕHIKOOLI ÜHISVÕISTKOND - 

kergejõustik 

TV 10 Olümpiastarti vabariikliku võistluse III koht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U12 KORVPALLI VÕISTKOND 

Tartu Basket Cup´il 5. koht 

 

 

U13 KORVPALLI VÕISTKOND 

Tartu Basket Cup´il 5. koht 

  

TV 10 Olümpiastarti III koht, treenerid 
Endel Tustit ja Margo Rüütel 
Foto: Marko Mumm/EKJL  

JK Saarepiiga võistkond 11.12.2021 
Foto: Kateriin Kuusk  
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U14 KORVPALLI VÕISTKOND 

Suure Töllu Cup´il I koht  

Tartu Basket Cup´il 5. koht 

 

 

U16 KORVPALLI VÕISTKOND 

Kohila suveturniiri III koht 

Suure Töllu Cup´il I koht  

 

 

KORVPALLIVÕISTKOND TRÄX 

Paikuse korvpalliliigas II koht ja FAIR PLAY (ausa mängu) karikas 

Rudolf Lumiste II teistmoodi korvpalliturniiril "RANNAROOTSI SASLÕKK" I koht 

 
  

Suure Töllu Cup 
Foto: Allan Mehik  

Suure Töllu Cup 
Foto: Allan Mehik  
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AITÄH! 
 

EESTI KULTUURKAPITAL 

Tänu Saaremaa ekspertgrupi ning Eesti kehakultuuri ja spordi sihtkapitali toetustele, 

on teoks saanud ja saamas järgmised ettevõtmised: 

● Saaremaa meeste meistrivõistlused korvpallis 2021 korraldamine   

● noorte korvpallurite osalemine Tartu Basket Cupil ja Kohila turniiril  

● Orissaare Spordikooli noorkorvpallurite osalemine 

Eesti Meistrivõistlustel  

 

 

I -  III vooru toetussumma  2100 € 

 

 

 

 

TERVISE ARENGU INSTITUUT 

2021 aastal on Eesti Tervise Arengu Instituut rahastanud järgmisi tegevusi: 

● Ida-Saaremaa eakate liikumispäevad Orissaares ja Pöidel 

● Suvised ZUMBA treeningud Orissaares 

 

Toetussumma  1000.80€ 

 

 

 
 

SAAREMAA SPORDILIIT 
 

● Tegevustoetus ja meistrivõistluste toetus  290€ 

● Liikumisharrastuse programmi toetus  130€ 

 

Toetussumma 420€ 
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SAAREMAA VALLAVALITSUS  
 

● Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav  toetus MTÜle Orissaare Sport 

○ Avatud žonglöörimise õpituba       400€ 

○ Ballett ja tantsuline treening Ida-Saaremaa, stangede soetamine 1440€ 

 

● Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav  toetus Orissaare Spordihoonele 

○ Kergejõustiku väikevahendite soetamine 1650€ 

○ Pehmete hüppekastide soetamine 1000€ 

 

Toetussumma kokku 4490€ 

 

 

 

 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM 

Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus 

● 5-päevane õpihuvi/korvpallilaager  

 

Toetussumma  5265€   
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TÄNAME TOETAJAID! 

 
Träx Rehvikeskus     Viking Motors 
Klotoid OÜ      Artwood OÜ 
Väike Lillepood     Rautsi Talu 
Bürooplus      VikerÕis OÜ    
Risto Ränk Farming     Disctroyer 
Idee Farm      Orissaare Gümnaasium. 
Avon       Kooli Aed OÜ    
Kingi Grupp OÜ     Hunditaru Mesi 
Perearst Elo Lember    Kalle Kuusk 
Karmiini Eesti OÜ     Tornimäe Põhikool   
         

 
  
 
 

TUHAT TÄNU! 
 

Milvi Viss   Elo Lember  Karol Kuntsel Sander Lember 

Igor Raadel  Mahe Järmut Marili Niits  Oleg Tsernobrovkin 

Kaire Nurja  Raahel Ränk  Nora Mahlak  Andres Ramst 

Karin Koppel  Lissel Lee Tamtik Irja Salm  Alo Lõoke  

Uku Rüütel  Marjana Prii  Raimo Koppel Disciklubi Mina ja Oleg 

Anu Viljaste  Marika Rauk  Heili Marii Koppel Madis Vaher 

Raul Koppel  Gunnar Vaho Kaia Kollo  Joonatan Johanson  

Johanna Nõukas Karl Õunapuu Simona Rüütel Ivo Künnapuu 

Liis Arula  Risto Ränk  Raili Nõgu  Aivi Auga 

Reigo Kimmel Kristi Kaljuste Riko Robi Tamtik Oskar Joosep Metsla 

Helen Oll  Tormi Niits  Remi Kirr  Risto Tamm 

Riina Paat  Mai Kallas  Regina Kirr  Rait Ränk 

Margo Karu  Margus Ligi  Martti Nõu  Annela Mägi ’Sandra 

Hints   Tanel Laanmäe Andres Aavik  Kurmet Siiner  

Nora Mahlak  Märt Sõber  Simona Rüütel Hilde Kurg 

Kaidi Kald  Leo Filippov  Lisette Metsniit Jüri Link  

Ly Link     
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2021 KALENDER 

 

JAANUAR 

16. jaanuar - EKM korvpallis U16 Keila Korvpallikool vs Orissaare Sport Keilas 

23. jaanuar  Credit24 Champions League,  Saaremaa Võrkpalliklubi vs Klaipeda 

30. jaanuar - EMV U16 koduetapp 

31. jaanuar – Pöide suusasõit     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodel Orissaare spordikooli õpilased ja treenerid 

JUUNI 

10. juuni - Orissaare noorte tänuõhtu kultuurimajas 

14. juuni - TV10 Olümpiastarti vabariiklik etapp Võrus 

15. juuni - Spordikooli hooaja lõputrall 

19. juuni -  TV10 Olümpiastarti vabariiklik etapp Pärnus 

19. juuni - Korvpalli esindusmeeskond Haapsalus turniiril 

19.-20. juuni - Koroona võistlused 

26.-27. juuni - Koroona võistlused 

28.-30. juuni - Spordikooli korvpallilaager 

 

JUULI 

3. juuli - Piirkondade mängude jalgpall Lümandas 

7.-13. juuli - Paide KK7 korv pallilaager 

19.-24. juuli - Tallinna Kalev võrkpall laager 

24. juuli - 1. august- korvpallipoisid Kääriku laagris 

26. juuli- 6. august - HC Pantrid hokilaager 
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AUGUST 

1. august - Tammetõru mängud 

4.-11. august - Tartu Kalev korvpallilaager  

5.-6. august - SaareYoga ja Orissaare Spordi ühine lastejooga laager 

14. august - 2008/2010 poisid Tartus korvpalliturniiril 

9. - 15. august - Eesti Kaitseväe vigastatud võitlejate suvelaager 

17. august - Eakate spordi - ja suvepäev staadionil 

18. -22. august - Spordikooli Korvpalli / Õpihuvi taastamise laager 

13-15. august U14 Tartus Basket Cupil 

27.-28. august - U16 korvpallurid Kohilas turniiril 

 

SEPTEMBER 

1. september -  Spordikooli avatud uste hommik 

4.-5. september - TV10 Olümpiastarti finaaletapp Kuressaares 

4.-5. september - Koroona võistlused 

11.-12. september - Korvpall U14 EMV testturniir Haapsalus 

18. september  -  Korvpall U16 EMV kvalifikatsioon Sakus 

23. september -  SOK neljapäevak Orissaare kaardil 

 

OKTOOBER 

2.-3. oktoober - koroona võistlused 

3. oktoober - Orissaare sügismatk ja sügisjooks 

12. oktoober - Eakate matkapäev Pöide terviserajal 

14. oktoober - Eakate matkapäev Orissaare terviserajal 

16. oktoober - Eesti meistrivõistlused maadluses kadettidele 

23. oktoober - EMV U16 korvpallis Orissaare Sport vs Saku KK, Sakus 

 

NOVEMBER 

6.  november - U16 Eesti karikas Orissaare vs KK Viimsi, Orissaares kl 14:00 

13.-14. november - Saaremaa meistrivõistlused korvpallis mehed 1.ring, Kuressaares 

13. november -  U14 EMV korvpallis, Kuressaares 

14. november - Isadepäeva fotoorienteerumine 

20. november -  EMV U16 korvpallis, Viimsis 

20. november - Orissaare esimene kettagolfi võistlus 

 

DETSEMBER 

4.-5. detsember - koroona 

4. detsember 18.00- jalutuskäik Jõuluaega, Orissaare terviserajal 

4. detsember -  EMV U16 korvpallis, Sakus 

4. detsember - TV 10 Olümpiastarti Võrus 

11. detsember - EMV U16 korvpallis, Orissaares 

11. detsembril - Saaremaa koolinoorte sise-MV kergejõustikus, Kuressaares 

12. detsember - U14 EMV korvpallis, Tallinn 

12. detsember - Saaremaa MV korvpallis mehed 1.ring, Kuressaares  

16. detsember -Saaremaa koolidevaheline 5.-7. klasside korvpalli turniir,  Orissaares 

16. detsember 18.00  - Spordirahva ühine jõulupidu.  Spordihoone ees. 

18. detsember - Orissaare korvpall 20 
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