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LÄHEMAD ÜRITUSED 
 

Kolmapäeval, 5. aprillil kell 12.00 – ESAS-i seltsipäev Tallinna 

Matkamajas. Kuulda saab Enno Karrisoo ettekannet “Eesti 

käsipallimeistrivõistluste arengulugu” ja tõenäoliselt on oodata ka 

üllatuskülalist. 
 

Neljapäeval, 6. aprillil kell 14.00 – Eesti Spordimuuseumis toimub 

Torino taliolümpiamängude ajal spordimuuseumis toimunud laste 

joonistusvõistluse võitjate autasustamine. Auhinnad annab võitjatele üle Eesti 

Olümpiakomitee Täitevkomitee liige, Eesti Olümpiaakadeemia president Neinar 

Seli. Lisaks ootab lapsi magus üllatus ning olümpiavõitja (see peaks kõigi 

eelduste kohaselt olema Andrus Veerpalu, loodetavasti jõuab kohale ka Kristina 

Šmigun) käepigistus. 

 

Reedel, 7. aprillil kell 11.00 – Eesti Spordimuuseumi XVIII  konverents 

"Spordi(aja)kirjandus muutuvas ajas". Konverentsil vaadeldakse erinevaid 

spordikirjanduse ja -meediaga haakuvaid teemasid, alates olulistest 

üksikraamatutest ning lõpetades avaramate üldistavate teemakäsitlustega. 

Esinema on lubanud tulla Ülo Vooglaid, Valdur Tamming, Priit Rajalo, Henn 

Voolaid, Aune Anton jt oma ala asjatundjad.  

 

Esmaspäeval, 17. aprillil kell 16.15 – Tartu Ülikooli spordihoones 

(Ujula 4) auditooriumis 203 toimub Soome sporditeadlase Joukko Kokkoneni 

avalik loeng teemal “150 aastat organiseeritud spordielu Soomes. Soome 

spordiajaloo põhijooned ja Eesti–Soome spordisuhete kujunemine” (loeng 

toimub eesti keeles). 
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Teisipäeval, 18. aprillil kell 14.15 – Tartu Ülikooli 

Kehakultuuriteaduskonna hoones (Jakobi 5) auditooriumis 302 toimub 

Soome sporditeadlase Joukko Kokkoneni teine avalik loeng (samuti eesti keeles) 

teemal “Oopium rahvale? – Sport ja natsionalism Soome ning Eesti 

vaatevinklist.” 
 

Kolmapäeval, 19 aprillil – Eesti Spordimuuseumis avatakse 

üliõpilasspordi näitus. 
 

Kolmapäeval, 26. aprillil – Eesti Spordimuuseumis avatakse laskesporti 

80. aastapäeva tähistav näituse “Iga pauk pihta!”  
 

Reedel, 28. aprillil kell 11.00 – ESS “Kalev” ajaloopäev teemal “Lõssov 

ja Dudkin Kalevi korvpallis” (ehk “Vanja ja Vasja lugu”).  
 

Kolmapäeval, 3. mail kell 12.00 – Eesti Spordimuuseumis ESAS-i 

üldkoosolek (päevakorras majandusaruande kinnitamine) ja koolituspäev. 

Arhiivimaterjalide kasutamist isikuandmete otsimisel tuleb õpetama TÜ professor 

Aadu Must. 
 

Neljapäeval, 18. mail kell 16.00 – ESAS-i Tallinna osakonna seltsiõhtu 

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

külalist. 
 

Reedel, 26. mail – Eesti Spordimuuseumis avatakse Tartu rattarallide 

näitus. 
 

Kolmapäeval, 7. juunil 12.00 – ESAS-i seltsipäev Eesti 

Spordimuuseumis. Kõigepealt tehakse kokkuvõtteid XXIX spordiajaloolise 

teatmematerjali kogumise võistlusest ja autasustatakse paremaid. Siis saab sõna 

päeva esineja, 70-kordne Eesti meister ja 116-kordne medalimees (!!!) laskmises 

Rein Horn.  
 

 

 

NB! Seoses laskmise näitusega on Eesti Spordimuuseumi oodata juttu 

vestma ja mälestusi rääkima ka teisi edukamaid laskureid. Kuna läbirääkimised 

veel käivad, siis selgub hiljem, kellega ja millal täpselt.  

Jälgige reklaami Spordimuuseumi kodulehel (www.spordimuuseum.ee) ja 

meedias. 

 

 

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. 

 

http://www.spordimuuseum.ee/
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KROONIKA 

 
 JUHATUS PIDAS ARU 

 

Kuna koosoleku ajaks, s.o. 4. jaanuariks 2006. aasta seltsi tegevuskava 

kohta ettepanekuid ei laekunud, siis juhatus kinnitas selle eelmises “Teatajas” 

esitatud kujul. Siiski juhatuses arutati mõningaid täpsustusi ja üleskerkinud 

mõtteid. 

 Soodsate võimaluste avanemise korral võetakse täiendavalt ette Soome 

Spordimuuseumi  ja ülelahe kolleegide külastus. Asja uurib Juhan Maidlo. 

 Kalevile ajaloopäeva sisulise läbiviimise juures lubas appi tõtata Rein 

Järva, kes pakkus välja korvpallikorüfeede Dudkini ja Lõssovi meenutamise. 

 Fikseeriti koolituspäevade teemad: mais annaks professor Aadu Must nõu 

isikuandmete otsimiseks arhiividest ja oktoobris Tallinnas räägitakse 

spordiajakirjanduse teemal, mille korraldamisel loodetakse Tiit Lääne abile. 

Suvekooli teemaks otsustati seekord võtta spordikronoloogia küsimused. 

Talvekool otsustati korraldada jälle 2007. aastal ja selle õnnestumiseks 

oodatakse kõigilt häid mõtteid ja ettepanekuid.  

Novembris toimuva ESASi VI konverentsi teemaks otsustati võtta "50 

aastat NSVL I Rahvaste spartakiaadist", käsitledes selle all kõiki toimunud 

spartakiaade. Ka siin ootab juhatus aktiivset kaasamõtlemist ja -tegutsemist, s.t. 

väljapakutavaid ettekandeid hiljemalt septembri keskpaigaks. 

 

 

 

OLÜMPIALAINEL 
 

Ille Palm 
 

Järjekordselt ebaõnnestus saada kuulajate 

ette Ants Antson. Haigestunud olümpiavõitja 

asemel esinesid 4. jaanuaril seltsipäeval Torino 

taliolümpiamängude tulekandmisest osasaanud 

Kaarel Antons ja Daimar Lell. 

Daimar Lell rääkis, kuidas ta esitas 

Samsungi poolt korraldatud üleeestilisele olümpia 

tõrvikujooksu kandidaatide konkursile essee 

Spordimuuseumi teadurist Kaarel Antonsist ja 

kuidas toimus inimeste järkjärguline 

väljavalimine, kuni Kaarel osutus ainsaks valituks 

umbes 450 kandidaadi hulgast. Järgnevalt 

jutustasid Kaarel ja Daimar üksikasjaliselt oma 

sõidust Itaaliasse, kus Kaarel 17. detsembril 2005. 

aastal läbis olümpiatõrvikuga 300-meetrise etapi.   
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 Ühtlasi näitasid nad pilte ning Kaarel Antons (vt foto eelmisel leheküljel) 

demonstreeris ka tulekandja riietust ja tõrvikut, mida saab Spordimuuseumi 

näituseruumis veel aprilli esimesel nädalal näha.  

 

 

  
“KÜLALINE” OLI OMADE SEAST 

 

Rein Järva 
 

Seltsi Tallinna osakonna liikmed said pärast pikemat Jõuluvaheaega kokku 

19. jaanuaril tavapärases kohas Kalevi Sportlasklubis. Osakonna esimees jagas 

informatsiooni toimunud ja lähematest üritustest, tutvustas alanud aasta tööplaani 

ja jagas välja osakonna liikmete uuendatud nimekirja. Seejärel oli meil “külaline” 

omade seast võtta. Aime Tobi, korvpallidaam, endine kirjutav ajakirjanik üllatas 

meid ladusa jutuvestmise oskusega.  

Jutt algas päris algusest – sõjaeelsest ja -aegsest Tartust ja seal ühest 

väikesest tüdrukust, kelle kodu 1941. aastal maha  põles ja kes 1944. aasta kevad-

talvel hädavaevu pääses pommirahe alt. Sellise karastusega tütarlaps jõudis Tartu 

2. Keskkooli õpilasena spordilätetele vahetult peale sõda. Esimene innustaja oli 

võimlemisõpetaja Olvi Murumets, aga ka klassiõde Pille Palm, kes 

võrkpallitrenni kaasa tõmbas. Pille isa oli Aleksei Palm, ülikooli võimla juhataja. 

Esimesed sportlikud kordaminekud ongi pärit võrkpallist – Tartu 2. Keskkooli 

naiskond oli 1949. ja 1950. aastal Eesti koolinoorte meister. Esimene kokkupuude 

korvpalliga kooli ajal oli mäletamist mööda mittemidagiütlev – tõmmet ei 

tekkinud. 1950. aasta sügisel sai teiseks koduks kuue samba vaheline hoone. 

Ülikooli esimesel kursusel, ajaloo-keeleteaduskonnas õppides jäi noorel tudengil 

aega üle. Kuna võrkpalligrupp Erich Kübarsepa juhendamisel lagunes – ei olnud 

mängijaid – sattus neiu endalegi ootamatult Edgar Naaritsa korvpallitrenni. Vaat 

nüüd tekkis tõmme ja seda tänu eelkõige treeneriisiksusele. Edgar Naarits 

treenerina ise ja tema emotsionaalne treening, samuti vanemate olijate Selma 

Multeri, Niina Dmitrieva (Veedi), Eha Lille (Mandel) jt. innustamine kallutasid 

neiu lõplikult korvpalli poole. Üsna pea oli ta ülikooli naiskonnas kümne parema 

seas ja sealt edasi juba esiviisiku mängija. 1950-ndate aastate algusest kuni 

kümnendi lõpuni oli ülikooli naiskonnal üks pidev mäkketõus. Peamiseks 

väljundiks ja motivatsiooniks NSV Liidu meistrivõistlused. Rahvusvaheline 

suhtlus oli praktiliselt olematu, välja arvatud mõni üksik erand, nagu kohtumine 

USA naiskonnaga 1958. aastal. Päris tipp, Nliidu meistritiitel, jäi küll vallutamata. 

Neljal korral järjest, aastail 1957–1960 oldi sellest kukesammu kaugusel ehk 

teisel kohal.   

Siinkirjutaja hinnangul oli see üks fenomen Eesti spordis läbi aegade üldse. 

Arvestades, et NSVL naiste korvpall oli neil aastatel Euroopa ja ka maailma tipus, 

oli vähem kui 100 000 elanikuga linna (maailma mastaabis väikelinna) naiskonna 

selline koht NSV Liidu korvpallitaevas vapustavalt hea tulemus.  
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Aime Tobi andis ka ise hinnangu sellele fenomenile ja tõi välja kolm 

põhilist tegurit: 

1. Edgar Naaritsa isiksus ja tema fanaatiline pühendumine. 

2. Naised ise olid väga mitmekülgsed ja tahtejõulised ning oleksid võinud 

läbi lüüa ka mõnel muul spordialal. 

3. 1956. aasta sügisest alates oli praktiliselt tegemist professionalismiga – 

kõik A-grupi naiskonnad said stipendiumi ja trenni tehti kaks korda päevas. 

Aime enda sportlikke saavutusi kroonis Euroopa meistrivõistluste 

hõbemedal 1958. aastal NSV Liidu koondise mängijana. Kuldmedalist jäi puudu 

tühised kolm punkti ja seda treeneri valearvestuse tõttu finaalmängu juhtimisel. 

 

 

 

SPORDIJUHT SPORDIST 
 

Ille Palm 
 

Seltsipäeva külaliseks Eesti Spordimuuseumis 1. veebruaril oli kauaaegne 

(1984 – 1998) Eesti  spordijuht  Mati  Mark.  Mati  Mark  jutustas  oma  elu-  ja 

sporditeest – spordi juurde 

sattumisest, tegelemisest 

laskespordiga, hilisemast 

tegevusest laskespordi-

ametnikuna ja Eesti 

spordijuhina, muudest 

töökohtadest, huvitavatest 

kohtumistest silmapaistvate 

inimestega jm. Enda tööst 

Moskva OMi Tallinna 

purjeregati ettevalmista-

misel on ta samas rääkinud 

juba varem. 

Küsimustele vastates 

kaldus jutt spordi täna-

päevastele probleemidele, 

milles hr. Mark eriti taunis 

äri ja poliitika tungimist 

sporti. 

 

 

 

            Mati Mark esinemas 
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Eesti Suusamuuseumis Otepääl avati 3. veebruaril kohaliku spordi suurkuju,  

5-kordse laskmise maailmameistri Alfred Kuke 100. sünniaastapäevale 

pühendatud näitus 
 

 

 
 

Lahti Suusamuuseumis avati 3. veebruaril Eesti Spordimuuseumi näitus  

"Tartu maraton – eestlaste suusapidu", mis jääb avatuks 23. aprillini. 
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TAAS FILMIARHIIVIS 
 

Rein Järva 
 

16. veebruaril, Leedu iseseisvuspäeval, võõrustas Tallinna osakonna 

liikmeid Filmiarhiivi hoones sealne projektijuht Harald Raudi. Varasematelgi 

kordadel meile spordifilme demonstreerinud mees oli sedakorda kokku pannud 

tunnipikkuse montaaži korvpalliklippidest, mis põhiliselt pärit ringvaadetest 

Nõukogude Eesti aastaist 1950–1991. Tõsi, alustuseks olid 1936. aastast 

ainulaadsed kaadrid Eesti korvpallimeeskonna Berliini OM-i eelsest 

ettevalmistuslaagrist Koitjärvel. Suurem jagu klippe sisaldas kaadreid NSV Liidu 

meistrivõistluste mängudest, mis oli nimetatud perioodil läbiv tähtsaim 

võistlussari. Sekka ka rahvusvahelisi kohtumisis, eelkõige 1970. aasta suurvõit 

USA üle. Sisse mahtus ka dokumentaalfilm Ilmar Kullamist. Popurii lõpetas 

Nõukogude aja viimane suurvõit – laulva revolutsiooni laineharjal sündinud 

Tallinna Kalevi meeskonna 1991. aasta NSV Liidu meistritiitel. Suurem jagu 

kaadreid oli meie tuntuima spordifilmide operaatori Hans Roosipuu 

kaamerasilmast nähtuna.  

Osakonna liikmed lugesid külaskäigu kordaläinuks ja avaldasid soovi 

Ristiku tn asuvat Eesti filmipühamut edaspidigi külastada, järgmisel korral aga 

näiteks Eesti vaimukultuuri ühe tahu, teatrikunsti varasalve piiludes. Filmipäev 

pakkus huvi 15-le Tallinna osakonna liikmele. Lahkudes andis meie võõrustaja 

kaasa päevateemalise videokasseti selle mujalgi demonstreerimiseks. 

 

 

OLÜMPIAPÄEV SPORDIMUUSEUMIS 
 

Reedel, 17. veebruaril kell 11.00 algas sordimuuseumis suurel ekraanil 

kaasaelamine Eesti suusatajate esinemisele Torino taliolümpiamängudel. Ilmselt 

oli sellel ajal telerite taga enamus spordisõpru kogu Eestis ja neil ei tulnud pettuda. 
 

 

15 km distantsil klassikalises tehnikas 

võistlustulle läinud meie meesmurdmaa-

suusatajad pakkusid tõelist sportlikku 

elamust, mida kroonis Andrus Veerpalu 

teine olümpiakuld sellel distantsil. Jaak 

Maelgi jäi väheke puudu eelmiste mängude 

pronksi kordamisest, seekord viies koht. 

Ühisvaatamisele järgnes kohtumine 

tuntud raadiohääle Vello Läänega, kes 

kommenteeris lõppenud võistlust Torinos 

ning tutvustas oma äsjailmunud raamatut 

"Olümpiamängud: 15 talvise olümpiaala 

reeglid ja 18 muud talvist ala".  
 

◄ Vello Lään oma uue raamatuga
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VÄRSKED OLÜMPIAMULJED 
 

Eesti Spordiajaloo Seltsi seltsipäeva külalistena jagasid 1. märtsil Eesti 

Spordimuuseumis värskeid olümpiamuljeid ja lahkasid Eesti jaoks üliedukate 

Torino taliolümpiamängude köögipoolt võistlusrajal käinud Kaspar Kokk ning 

pealtvaatajana kohapeal viibinud Eesti Olümpiaakadeemia president Neinar Seli. 

Arvukas kuulajaskond sai teada hulgaliselt huvitavaid seiku, mis tavaliselt 

pealtvaatajani ei jõua. Kuidas suuski testitakse, määritakse, kuidas ja millal õige 

võistlussuusk valitakse, milline võitlus suusarajal võistlushoos tegelikult käib, 

mida sportlane sööb ja mida rajal mõtleb jne. Mõlemad külalised kirjeldasid ka 

meie olümpiadelegatsiooni elamistingimusi Torinos, samuti olümpiamängude 

üldist korraldust. Kohaletulnud said näha ka Neinar Seli fotosid Torinos käinud 

Eesti koondise toetajatest, erinevatest võistlustest, võitjate vastuvõttudest ning 

olümpiarajatistest. 

 
 
 

PÄRNU XI SPORDIAJALOO PÄEV 
 

Ille Palm 
 

Kokkusaamisest Pärnu Linnavalitsuse hoones 4. märtsil võttis osa 

kümmekond Pärnu spordiajaloohuvilist ja Enn Mainla ning Ille Palm esindasid 

seltsi juhatust. Avasõnad ütles härra Vambola Remmel.  

Sõna ettekandeks „60 aastat Pärnu Linna Spordikooli“ sai kauaaegne Pärnu 

sporditegelane Karl-Udo Köösel, kes esitas huvitavaid fakte spordikooli ajaloost 

ja seal töötanud inimestest. Mitmed kuulajad täiendasid ettekannet. 

Järgnevas kohvilauas meenutati heas meeleolus mitmeid seiku üksteise 

elust. Vambola Remmel, Henno Sepp ja Heldur Käärats tutvustasid oma 

valmivaid uurimusi. 

 

 
 

VILJANDI VII SPORDIAJALOO PÄEV 
 

Ille Palm 
 

Päevast Viljandi maavalitsuse saalis 7. märtsil võttis osa umbes 25 inimest, 

neist mitmed külalistena Tartust. 

Päeva avas Viljandi haridus- ja spordijuht Ilmar Kütt, kes andis ülevaate 

materjalidest, mis on olemas kavandatava jätkuraamatu „Viljandi spordielu 1945–

1965“ jaoks. Kuna materjali on kogunenud palju, siis on plaanis raamat välja anda 

kaheosalisena. Siiski on veel alasid, mis on seni nõrgalt või üldse mitte kajastatud. 

Kõik kogunenud materjalid on arvutis.  

Raamatu käsikirja toimetab Margus Haab, kes rääkis enda tööst selle 

kallal. Ta ütles, et loetavuse ja huvitavuse mõttes on ta suuremat rõhku tulemuste 

ja numbrite kõrval pööranud selgitavatele märkustele nende ümber ja 
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mälestustele. Kõneleja nimetas raamatut spordi- ja kultuurilooks. Ühtlasi teatas 

ta, et valminud osad antakse soovijatele ülevaatamiseks ja palus seda täiendada 

inimeste eesnimede ja tsitaatide allikaviidetega. 

Lühikese ülevaate käesoleval aastal 60-aastaseks saava Viljandi 

spordikooli ajaloo uurimise hetkeseisust tegi spordikooli direktor Urmas Müür. 

Seejärel luges Ilmar Kütt ette Ülo Mallese ja Uno Petersi koostatud Viljandi 

kiiruisutamise loo. Samuti esitas ta väljavõtteid Meinhard Kirmi mälestustest 

sportimisest GULAGis, mida kohalolnud M. Kirm ka ise täiendas. 

Hugo Rinaldo oma meenutustes rääkis samuti M. Kirmist. 

Ilmar Kütt juhis tähelepanu sellele, et seni pole ülevaadet võrkpallist, 

vehklemisest, sportvõimlemisest, täpsustada oleks vaja suusatamise lugu. 

Aime Pärnakivi esitab tulevase raamatu suhtes soovi, et see poleks 

liimköites nagu eelmine osa, mis kiiresti lagunes. Samuti kiitis ta kavatsust 

varustada raamat nimeregistriga. 

      Asjaliku koosoleku lõpul tänas Ilmar Kütt kõiki, kes raamatu koostamisest on 

osa võtnud.  

 
 

SPORDIŠARŽID 
 

Alates 8. märtsist on spordimuuseumi keldrigaleriis imetleda Juuro 

Kuusiku sportlikke šarže sportlikest inimestest.  

Kunstnik on näitusele valinud 43 tööd, millede seas on nii vanemaid kui 

päris värskeid. Vaataja ette kerkivad nii need, keda enam meie seas pole kui ka 

praegused tegevsportlased ja nende abilised. Andrus Veerpalu, Kristina Šmigun, 

Mati Alaver, Mart Poom, Kaia Kanepi, Jaan Ehlvest, Carmen Kass, Paul Keres ja 

Johannes Kotkas on vaid mõned nimed nende seast. 
 

 
 

Mati Alaveri ja Andrus Veerpalus šaržide juures autor Juuro Kuusik 
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Juuro Kuusik on sündinud 1928. aastal. Töötanud on ta õpetajana, 

kujunduskunstnikuna erinevates asutustes, aga ka kunstnikuna ajalehes "Edasi". 

1988. aastast on Juuro Kuusik vabakutseline kunstnik. 

Juuro Kuusiku erihuviks ongi kujunenud sarž, millega autor on tõsiselt 

tegelenud viimased neli aastakümmet. Tema šarže on “Edasile” lisaks trükitud ka 

“Pikris” ja “Postimehes” ning laulupidude teatmikes, neid on olnud näitustel. 

Juuro Kuusiku šaržide näitus jääb spordimuuseumis avatuks 9. aprillini. 

 

 
 

TORINO KULD SPORDIMUUSEUMIS 
 

15. märtsist saab spordimuuseumi püsiekspositsioonis vaadata 

murdmaasuusataja Andrus Veerpalu 2006. aasta Torino taliolümpiamängude 

kuldmedalit. Kõik, kellel polnud võimalik minna Torino olümpiakangelasi 

tervitama ning oma silmaga vaatama, saavad nüüd spordimuuseumis rahulikus 

õhkkonnas uudistada raske töö vilja – kuldset olümpiamedalit. 

Andrus Veerpalu võitis Torino talimängudel kuldmedali 15 km 

murdmaasuusatamises klassikalises tehnikas. Samal distantsil võitis Veerpalu 

kuldmedali ka 2002. a. Salt Lake City taliolümpiamängudel. Andrus Veerpalu on 

ainus Eesti sportlane, kes olümpiamängudelt 3 medalit (lisaks ülalmainitutele ka 

hõbemedal 50 km distantsilt Salt Lake City's) võitnud. Kõiki 3 medalit saab hetkel 

ka spordimuuseumis näha. 

 

 

MÄLUMÄNGURITE JÕUPROOV 
 

Üle-eestiline sporditeemaline mälumäng tõi 18. märtsil Eesti 

Spordimuuseumisse 26 paari, mis korraldajate ootusi tunduvalt ületas. 

Võistlejatele esitati 50 küsimust, kusjuures teemadering oli tavapärasest spordist 

mõnevõrra laiem. 

Pingeliselt kulgenud võistluse võitsid 57 punktiga  Igor Habali – Mart 

Vellama, järgnesid  Jevgeni Nurmla – Urmas Oljum 54 punktiga, Ants Põldoja – 

Marko Siil 53 punktiga.   

Eesti Spordimuuseumi rahvale oli üle-eestilise sporditeemalise 

paarismälumängu korraldamine esmakordne kogemus. Samas võib öelda, et 

üldiselt jäädi mänguga rahule, mis annab lootust, et toimunud spordimäng ei jää 

ainsaks omalaadseks, saades jätku juba järgmisel aastal. 

 

 

REINO SEPA MÄLESTUSPÄEV 
 

Reino Sepp sündis 23. juulil 1926 Kuressaares, 1947. aastal lõpetas ta 

keemiainsenerina Stockholmi tehnikainstituudi ning 1963. aastal filosoofia-

magistrina Stockholmi ülikooli. Põhitöö kõrval keemiaettevõttes Alfa-Laval AB 
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tegutses Reino Sepp pikka aega ajakirjanikuna ning spordistatistikuna. Ta on 

uurinud ka eesti rahvalikke laule ning koostanud eesti heliplaadiregistri. Reino 

Sepp suri 21. veebruaril 1992 Stockholmis.  

Neljapäeval, 23. märtsil toimus Eesti Spordimuuseumis spordiajaloolase ja 

-statistiku Reino Sepa 80. sünniaastat tähistav ettekandepäev. Peaesinejaks oli 

Aarand Roos, kes on ise Reino Sepaga korduvalt kohtunud ja koostööd teinud, 

nüüd aga väga põjalikult läbi töötanud tema arhiivmaterjalid, mis abikaasa Anja 

Sepa poolt 1994. aastal muuseumi üle anti. Oma meenutustega vanemast vennast 

esines Peeter Sepp, kes on naasnud oma sünnipaika Saaremaal. Sõna võttis ka 

Reino Sepa väimees Tiit Pädam. 

 

 
 

Reino Sepa pildi taustal Tiit Pädam, Aarand Roos ja Peeter Sepp 



 12 

VEEL KORD REINO SEPAST 
 

 Esialgu 23. märtsile planeeritud ESAS-i Tallinna osakonna seltsiõhtu 

lükkus nädala võrra edasi, kuid see-eest said ka  tallinlased kuulda Reino Sepast. 

Aarand Roos rääkis ka Kalevi sportlasklubis temale omasel haaraval ja 

kaasakiskuval moel sellest spordiajaloole ja -statistikale pühendunud mehest, 

kelle 1951. aastal ilmunud “Eesti spordi leksikoni” väärtus spordisõbra 

raamaturiiulil pole kahanenud.  

 

 

 

RAAMAT ORIENTEERUMISE AJALOOST 
 

30. märtsil toimus Eesti spordimuuseumi raamatukogus Eesti Spordiajaloo 

Seltsi aktiivse liikme Vello Viirsalu raamatu "Eesti orienteerumise sünd ja 

hiilgeaastad 1959–1970" esitlus.  

2006. aasta suvel möödub 80 aastat Eesti esimestest orienteerumis-

võistlustest – 1926. aastal peeti esimesed orienteerumisjooksud Tallinnas Pirital 

ja Liival ning Tartu lähedal Kaagveres. Raamatus on vaatluse alla võetud tosin 

aastat Eesti orienteerumise ajaloos, aastad 1959–1970. Just siis pandi alus Eesti 

sõjajärgsele orienteerumisele, siis õnnestus Eesti orienteerumisel murda 

kohalikust konnatiigist välja laia maailma, luua esimesed tulemuslikud kontaktid 

soomlaste ja ülemaailmse orienteerumiseluga. Loomulikult kuulus sellesse 

perioodi terve plejaad värvikaid persoone. 

Raamatu autor, pikka aega arstina töötanud Vello Viirsalu on 

orienteerumisalaseid kirjutisi avaldanud juba üle 20 aasta. Üliedukalt on ta 

viimastel aastatel kaasa löönud ka Eesti Spordimuuseumi spordiajaloolise 

teatmematerjalide kogumise võistlustel. 

"Eesti orienteerumise sünd ja hiilgeaastad 1959–1970" väljaandjaks on 

Eesti Entsüklopeediakirjastus ning raamatus on 456 lehekülge. 

 

 
¤    ¤    ¤    ¤    ¤    ¤    ¤ 

 

Eesti Spordiajaloo Selts tänab Eesti Kultuurkapitali 
seltsi tegevuse toetamise eest! 

 

¤    ¤    ¤    ¤    ¤ 
 
 

Kasutatud ESM kodulehel ilmunud materjale 

Fotod: Daimar Lell, Enn Mainla ja Kalle Voolaid 
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