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LÄHEMAD ÜRITUSED 
 

Teisipäeval, 2. oktoobril kell 12.00 – Tallinnas Pirital TOP III korruse 

nõupidamisruumis EOK infopäeva jätkuna ESAS koolituspäev Eesti spordi 

biograafilise leksikoni parandatud ja täiendatud 3. trüki ettevalmistamisele 

kaasaaitajatele-kaastöölistele. 
 

Teisipäev, 16. oktoobril kell 13.00 – Hubert Pärnakivi meenutuspäev 

Viljandis Valuoja Põhikoolis. 
 

Neljapäeval, 18. oktoobril kell 16.00 – ESAS TO klubiõhtu Kalevi 

sportlasklubis, kus külaliseks on pool sajandit tagasi kõigile kandu näidanud 

välejalgne Liivia Härsing. 
 

Laupäeval, 20. oktoobril kell 13.00 – Tartu Athena Keskuses 

tähistatakse 75 aasta möödumist silmapaistvate Tartu jooksumeeste (Eino 

Kalmre, Meinhard Pukk, Aigar Saliste, Rein Lainus, Elmot Heido, Hubert 

Pärnakivi ja Lembit Virkus) sünnist. Esitletakse ka raamatut „Legendaarne 

Hubert Pärnakivi”, kus Hubi kõrval on juttu ka tema headest sõpradest-

kaaslastest. 
 

Laupäeval, 27. oktoobril kell 11.00 – mitmevõistlejate päev Eesti 

Spordimuuseumis, kus kohtuvad vestlusringis mitme põlvkonna kergejõusti-

kukuningad ja -kuningannad. Esitletakse ka teemakohast statistikakogumikku 

„Klumbergist Nooleni”. 
 

Kolmapäeval, 7. novembril kell 12.00 – ESAS seltsipäev Eesti 

Spordimuuseumis kuhu on oodata põnevat külalist. 
 

Neljapäeval, 22. novembril kell 16.00 – Kalevi sportlasklubis ESAS TO 

aruande-valimiskoosolek  
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 Kolmapäeval, 28. novembril 11.00 – ESAS aruande-valimiskoosolek ja 

ettekandepäev Eesti Spordimuuseumis Tartus, Rüütli tn. 15. Oodatud on kõik 

seltsi liikmed! 

Seltsi liikmetel, kellel ei ole võimalik ise kohale tulla, palume kirjaliku 

volitusega delegeerida hääleõiguslikult ennast esindama mõnd teile 

usaldusväärset seltsikaaslast, kes kindlasti kohale tuleb.  

Ettekandepäeva esimeses pooles vaatame uustrüki ettevalmistamise 

valguses tagasi meie spordibiograafiliste leksikonide 70-aastasele ajaloole ja 

teises pooles on oodata üllatusesinejaid (läbirääkimised veel kestavad). 

Tallinnast ühist tulemist korraldab Tallinna osakonna juhatus, kellega 

palume täpsema info saamiseks kontakti hoida. Ühistranspordiga saabujatele 

seltsiliikmetele kompenseeritakse vajadusel kohalesõidukulud avalduse ja 

sõidupiletite esitamisel.  
 

Kolmapäeval, 5. detsembril kell 12.00 – ESAS seltsipäev Eesti 

Spordimuuseumis, kuhu on oodata esinema kümnevõistluses Eesti rekordini 

jõudnud praegust treenerit Andrei Nazarovit koos oma edukaima õpilase Ksenija 

Baltaga. 
  

Reedel, 7. ja laupäeval 8. detsembril – Baltimaade noortekonverents 

Eesti Spordimuuseumis 
 

 

NB! NB! NB! Teatajas ilmunud informatsiooni ESASi ürituste kohta 

palume võtta osalemise kutsena, sest postikulude kokkuhoiu vajaduse tõttu 

ei pruugi iga ürituse kohta eraldi kutset järgneda. 

 

 

KROONIKA 
 

40 AASTAT RIIKLIKU MUUSEUMI 
 

Daimar Lell 
 

1. juulil möödus 40 aastat Eesti Spordimuuseumile riikliku staatuse 

andmisest. Riikliku muuseumi sünni fikseeris ENSV Ministrite Nõukogu määrus 

nr 277 4. juulist 1967, mille põhjal loodi alates 1. juulist 1967 ENSV 

Kultuuriministeeriumile alluv ENSV Riiklik Spordimuuseum. Asukohaks sai 

Tartu Pauluse kiriku tiibhoone, kus asuti 2001. aasta suveni. 

Aastatel 1963–1967 oli spordimuuseum töötanud ühiskondlikel alustel. 

Muuseumi sünnikuupäevaks loetakse 28. jaanuarit 1963, mil Eesti NSV 

Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu Nõukogu kinnitas ühiskondliku 

spordimuuseumi põhimääruse ja isikkoosseisu. 

Tänasel päeval kuulub Eesti Spordimuuseum Eesti Vabariigi 

keskmuuseumide hulka. Muuseumi kogudes on üle 120 000 spordiajaloolise 

museaali. 
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KÜLAS OLI PEETER KULM 

Ille Palm 
 

4. juuli seltsipäeval oli külaliseks petanque'i 

(petank´i) Eestisse tooja Peeter Kulm (pildil). 

Alustuseks jutustas esineja oma sportlasteest, mis 

sisaldab mitmesuguseid spordialasid, kuid peamine 

selles oli ujumine. Pikaajalise tegelemise jooksul 

püstitas ta üle 50 Eesti noorte ja täiskasvanute 

rekordi, täitis meistrinormi ja jõudis NSV Liidu 

koondisesse. Peeter Kulm on tulnud Eesti meistriks 

viiel spordialal – ujumises, veepallis, vetelpääste 

mitmevõistluses, VTK mitmevõistluses ja petangis. 

Ta on töötanud kaua vetelpäästjana, viimastel 

aastatel kehalise kasvatuse õpetajana. 

  

 

 Petanki nägi ta esimest korda Soomes 1989. aastal, proovis ise ka ja hakkas 

seepeale võistlustest osa võtma. Ka tõi ta selle mängu võistlusspordina Eestisse ja 

on siiani hea seisnud selle nauditava mängu arengu eest. Peeter Kulm oli 

Nõukogude Liidu esimene litsentsimängija. Seda harrastust jätkab ta ka praegu. 

Esinejale esitati rohkesti küsimusi.  

Peale vaheaega viis Peeter Kulm läbi praktilise petangiõpetuse Uue tänava 

väljakutel, millest võttis osa paarkümmend inimest. 

 

 
 

HEINO LIPP RAIUTI KIVVI 
 

      
 

Heino Lipu suguvõsa liikmeid tema sünnikodu seinale kinnitatud plaadi juures 

(paremal Arvo Lekk) ning Heino Sisask ja Erlend Teemägi Maidla mõisa pargis 

mälestuskivi juures 
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Maidla valla päeval 28. juulil oli kesksemaks sündmuseks mälestusplaadi 

paigaldamine Heino Lipu sünnikohas ja mälestuskivi avamine Maidla mõisa 

pargis. Selle heaks, et vald oma spordikangelase mälestust sellisel kombel 

jäädvustas, oli kõige rohkem vaeva näinud meie seltsikaaslane Arvo Lekk, kelle 

endagi juured Lippude sugupuus. Kivi juures meenutas Heino Lipu tegusid Erlend 

Teemägi. 

 

 

ISHPES PIDAS KONGRESSI 
 

ISHPES (rahvusvahelise kehalise kasvatuse ja spordi ajaloo ühing) pidas 

oma seekordse kongressi koos ISSAga (Rahvusvaheline spordisotsioloogide 

assotsatsioon) 31. juulist kuni 5. augustini Kopenhaagenis teemal „Sport 

globaalses maailmas. Minevik, olevik ja tulevik.”. Kuna otseseks korraldajaks oli 

Kopenhaageni ülikool, siis selle peahoones kuulatigi ära 54 sessiooni jooksul 

paarsada ettekannet.  

Eestit esindas 4-liikmeline delegatsioon Spordimuuseumist: direktor Mati 

Tolmoff, arendusdirektor Daimar Lell, teadussekretär Kalle Voolaid ja 

juhtivteadur Enn Mainla, kellest kolm viimast esinesid ka ettekandega. Veel oli 

tartlaste ülesanne tutvustada oma kodulinna järgmise, 2008. aasta ISHPESi 

seminari paigana ning koguda tähelepanekuid ja kogemusi suurürituse 

läbiviimiseks. Maailma spordiajaloolased kogunevad Emajõelinna 2. – 6. juulini 

ning Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna ja Eesti Spordimuuseumi 

partnerina on ka Eesti Spordiajaloo Seltsil vastutus ürituse kordamineku eest.  

 

         
 

          ISHPESi president                       Kalle Voolaid, Enn Mainla, Mati Tolmoff  

     professor Thierry Terret                    ja Daimar Lell Kopenhaageni raekojas 
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JÄLLE SUVEKOOLIS 

Ille Palm 
 

11.–12. augustini toimus kuuendat korda Eesti Spordiajaloo Seltsi 

suvekool, seekord seltsi liikme Paul Kuldkepi Nõmmeotsa lahkes talus Võrtsjärve 

ääres Vaiblas. Kohale tuli 34 inimest, nende seas külalistena Leena ja Seppo Laine 

Soomest. Seekordse suvekooli teemaks oli spordileksikoni uue väljaande 

koostamisega seotud probleemid. 

  

 
 

Suvekoolist osavõtjad vabaõhuauditooriumis 

 

Sissejuhatavalt rääkis Enn Mainla lühidalt äsja toimunud spordiajaloolaste 

kongressist Kopenhaagenis ja juhatas sisse suvekooli päevateema. Kuna järgmise 

aasta suvel toimub Tartus ISHPESi (rahvusvahelise spordiajaloo ühingu) IX  

seminar, oli Eesti Olümpiakomiteel mõte tähistada seda leksikoni uue 

väljaandega, mis on aga osutunud raskemaks, kui esialgu paistis. 

Esimeses koolitunnis rääkiski sellel teemal seni leksikoni koostamist 

vedanud Aare Oja. Ta tunnistas, et see töö oli talle suur väljakutse, mida ta asus 

entusiastlikult täitma. Leksikon oleks haaranud 70 spordiala ja selle koostamisel 

loodeti kaasa löövat nende aladega seotud organisatsioone (alaliite). Projekt lükati 

käima 6. veebruaril 2007 eesmärgiga saada käsikiri kokku jõuluks. Koostati 

ankeet, mille oleksid alaliitude abiga pidanud täitma leksikoni pääsevad 
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sportlased. Kuid peagi selgus, et pooled alaliidud ei tegelenud sellega ja ka paljud 

sportlased ise polnud ankeetide täitmisest huvitatud. Seetõttu suur osa materjali 

pole laekunud vaatamata isegi pidevatele meeldetuletustele. Sellest olukorrast 

lähtuvalt palus Aare Oja suvekoolist osavõtjatelt ideid, kuidas edasi toimida. 

Ühtlasi avaldas ta arvamust, et ühel inimesel käib sellise projekti vedamine üle 

jõu. Peatudes leksikoni sisul ütles ettekandja, et talle pole päris arusaadav eelmise 

leksikoni põhimõte – millisest kriteeriumist lähtudes inimesed on sinna pääsenud. 

Paljud on välja jäänud. Uude väljaandesse on juba pakutud 1500 uut nime, kuid 

60% ankeetidest on laekumata. Ankeete ei saa ka kõrvalt täita. Laekunud 

ankeetide tase on väga erinev. Arvatakse, et ankeedi vorm ei ole kõige parem, 

kuid selle koostajad lootsid selliste suunavate küsimuste vahendusel saada 

võimalikult täpseid ja ammendavaid vastuseid. 

Sõna võtnud Valeri Maksimov pidas ilmunud leksikoni väga heaks ja 

kasulikuks. Uue väljaande koostamine peaks tema arvates toimuma Eesti 

Olümpiakomitee presidendi, alaliitude ja teiste organisatsioonide tasemel, seega 

kõrgel tasemel ja korralikult tasustatuna. Töö tuleb kardinaalselt uuesti ette võtta. 

Tuleb leida iga ala juures inimene, keda stimuleerida rahaliselt. Koostamiseks aga 

moodustada meeskond 4-5 inimesest. Ta arvab ka, et olümpiavõitjate kogu on 

mõjukas ja võiks aidata. Peetakse vajalikuks pöörduda kultuuriministeeriumi 

poole ja koostada Eesti Spordiajaloo Seltsi pöördumine leksikoni koostamise 

asjus. 

 

    
 

Leena Laine Kopenhaageni Ülikooli         Leena Laine Vaiblas petangiplatsil  

  aula kantslis ettekannet pidamas  
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Esimese päeva teises koolitunnis andis Soome Spordiajaloo Seltsi esinaine 

Leena Laine ülevaate ISHPESi Kopenhaageni kongressist teemal “Sport 

globaalses maailmas: minevik, olevik ja tulevik”. Esimest korda peeti see koos 

spordisotsioloogidega, mida kõneleja ei pidanud õigeks, sest ajalugu jäi 

tagaplaanile. Samuti pidas ta puuduseks, et kongressilt peaaegu puudusid 

kolmanda maailma esindajad. 

  

 
 

Käib koolitund. Paremal esineja Leena Laine, tema kõrval seisab tõlgina 

tegutsenud Rein Järva 

 

Seejärel esines Enn Mainla, rääkides samuti kongressist, kus muuhulgas 

tutvustati Tartut kui ISHPESi IX seminari „Inimesed spordiajaloos – 

spordiajalugu inimeste jaoks“ asupaika 2.–6. juulini 2008. aastal. Ühtlasi 

tutvustas ta suvekoolilistele eelseisva seminari ettevalmistusi ja ESASi osa selles 

ning kutsus üles aktiivselt osalema. 

Teise päeva koolitunnis meenutas Erlend Teemägi põhjalikult 

spordileksikoni senise väljaande koostamise valu ja vaeva. Oli väga palju 

probleeme – ankeetide täitmise täpsus, nimede muutumine eestistamisel ja 

abiellumisel, vana ja uus kalender, koolide nimede muutused jne, mistõttu 

raamatus on palju suvalisust. Siiski on Eesti spordi biograafiline leksikon 

maailmas unikaalne, kuna sisaldab kõiki spordialasid. 
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Koolitundidest vabaks jäänud aja täitsid sporditunnid. Seltskond jagunes 

üheteistkümneks võistkonnaks, kes võistlesid omavahel pentangis, nooleviskes, 

rõngaviskes ja mälumängus. Pentangis võitis võistkond MULK (Tõnu Sõlg, Enn 

Mainla ja Karl-Anton Rinaldo) LINDA (Rein Järva, Väino Viherpuu, Linda 

Martis) ja RENAULT (Rene Rinaldo, Valeri Maksimov, Ille Palm) ees. 

Nooleviske võitja oli samuti MULK LEENA (Uno Aava, Karl-Udo Köösel, 

Leena Laine) ja EHA (Erlend Teemägi, Arvo Lekk, Heldor Käärats) ees. Rõnga 

täpsusviskes, mis oli kavas esmakordselt, oli esimene PÕHISEADUS (Lembit 

Pettai, Meelis Kuldkepp, Mai Luik) KOLMIKUTE (Erni Metsal, Ilmar Taluste, 

Helju Mainla) ja JAMi (Juhan Maidlo, Eerik Müts, Aime Tobi) ees. 20 

küsimusega mälumängu esimene oli MULK, teine RENAULT ja kolmas AGNES 

(Märt Ibrus, Arvo Kruus, Agnes Sirkel). Noole- ja rõngaviskes selgitati ka 

individuaalsed võitjad, kus täpsemad olid vastavalt Leena Laine ja Enn Mainla 

ning Aime Tobi ja Meelis Kuldkepp. Kokkuvõttes võitis suvekooli 

spordivõistlused MULK KOLMIKUTE ja RENAULT ees.  

 

 
 

Enne Vaiblast lahkumist tehti ühispilt 

 

Olid toredad ja kasulikud päevad, sõbralik seltskond ja lahke pererahvas, 

kellele eriline tänu. Tänu samuti Eerik Mütsile, kes seltsikaaslasi üllatas oma 

küpsetistega.  
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Kalevi Veteranide Ühendus tähistas oma 15. aastapäeva traditsioonilise 

kokkutulekuga 17.–19. augustini Pärnumaal Urumarjal 
 

 

            
 

Antiik-Kreeka stiilis läbi viidud Eesti Olümpiaakadeemia suvekool koos 

rahvusvahelise seminariga toimus 24.–26. augustini Jõgevestes. Vasakul 

Haridusministeeriumi kantsler Madis Lepajõe ja EOA president Neinar Seli, 

paremal EOA peasekretär Kalle Voolaid avamisel 
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SELTSIPÄEV JANIKA MÖLDRIGA 

Ille Palm 
 

ESASi päeval 5. septembril oli külaliseks rühmvõimlemise maailma-

meister, võimlemisklubi Janika president ja omanik Janika Mölder, keda oli 

kuulama tulnud üle kahekümne inimese.  
 

 
 

Spordimuuseumi direktor Mati Tolmoff juhatamas sisse Janika Mõldri esinemist 
 

Lapsena palju haige olnud tüdruku pani ema 4-aastaselt liigutama – algul 

balletti, siis võimlemisse, mis jäigi Janika spordialaks. Vaatamata ka hilisematele 

haiguskatkestustele arenes ta treenerite Helvi Varendi ja Maire Kamariku juures 

kiiresti, nii et 15-aastaselt läks ta Tallinnasse Reet Tiigi juurde ja 1986. aastal 16-

aastaselt juba Moskvasse Nõukogude Liidu koondise juurde. 

Janika jutustas elavalt sellest 

ajast – treeningutest, elust-olust, 

rühmvõimlemise koondise sise-

kliimast, võistlustest, mis tipnesid 

maailmameistri tiitliga 1989. aastal.  

Ka hilisem elu on Janikal 

olnud seotud iluvõimlemisega, kus 

treeneritöö kõrval on ta olnud 

aktiivne organisaator ja ilu-

võimlemise propageerija. Tänavu 

jõudsid Hispaanias maailmameistri 

tiitlini juba tema kasvandikud – 

Tartu võimlemisklubi Janika 

eliitrühma võimlejad.  

 

   
 

Võimlemisklubi Janika maailmameistriks 

tulnud rühma sporditrofeed Eesti 

Spordimuuseumis 
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GERD KANTERI KULDMEDAL SPORDIMUUSEUMIS 
 

Daimar Lell 
 

Alates 8. septembrist on kõigil huvilistel võimalus spordimuuseumis 

uudistada värske kettaheite maailmameistri Gerd Kanteri kuldmedalit. 

Kanteri kuldmedal leiab ajutiselt väärika koha spordimuuseumi 

püsiekspositsioonis. Koos tänavustel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel 

Osakas võidetud kuldmedaliga saavad spordisõbrad näha ka Kanteri eelmistel 

maailmameistrivõistlustel Helsingis võidetud hõbemedalit. 

Kettaheitja Gerd Kanter võitis Osakas toimunud kergejõustiku 

maailmameistrivõistlustel kuldmedali 28. augustil. Läbi aegade on tegemist teise 

eestlasest kergejõustiku maailmameistriga. Esimesena pärjati selle tiitliga 2005. 

aastal Helsingis odaviskaja Andrus Värnik, Gerd Kanter pidi toona tunnistama 

leedulase Virgilijus Alekna paremust ning võitis hõbemedali. 

 
 

NÕUPIDAMINE EOKs 
 

Eesti Olümpiakomitees 13. septembril toimunud nõupidamisel ESBL-i 

koostamise küsimuses olid kohal Toomas Tõnise, Erik Lillo, Valeri Maksimov, 

Rene Rinaldo, Aare Oja, Daimar Lell, Mati Tolmoff, Enn Mainla ja Rein Järva. 

Arutelu tulemusel jõuti järeldusele, et paljude spordiorganisatsioonide 

hoovõtt on veninud nii pikaks, et leksikoni valmimine järgmisel aastal pole enam 

kuidagi reaalne ja otsustati võtta uueks sihiks 2009. aasta sügis. Ka peeti 

vajalikuks meeskonda tugevdada ja ESBL-i koostamise tõhustamiseks seni üksi 

tegutsenud Aare Ojale lisaks kaasata toimetusse Erik Lillo, Rene Rinaldo ja Valeri 

Maksimovi.   

Leiti, et ühtset, kõigile spordialadele sobilikku kriteeriumit ei ole. 

Spordialad on niivõrd erinevad. Seega sõlmküsimuseks kujuneb kõigil 

spordialadel kontaktisikute leidmine (konkreetse ala asjatundja, paremal juhul 

statistik, ajaloolane), kellega koostöös lähtealused määrata ja märksõnastikud 

kinnitada. Kahtlusi ja vaidlusi tekitavate küsimuste lahendamiseks peeti 

vajalikuks mõnevõrra laiapinnalisema spetsialistide komisjoni moodustamist. 

Et hoogu üleval hoida, otsustati EOK 18. septembri infotunnis veel kord 

tõsiselt koputada alaliitude südametunnistusele ja 2. oktoobril infotunni järel võtta 

kokku need, kes on nõustunud kontaktisikud-abilised olema, et siis juba jagada 

mõningaid nõuandeid ja ühiselt lahendada probleeme. 

 

 
 

SÕPRUSE PARK 
 

Jõgevamaal oli  14. septembril tervisepäev. Tegevust jagus kõigile, nii 

noortele kui eakamatele. Keskpäeval kogunes Põltsamaale Sõpruse parki Ants 

Paju eestvõttel esinduslik seltskond: Eesti Olümpiakomitee, Eesti 
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Olümpiaakadeemia ja Eesti Olümpiavõitjate Kogu esindajad, et eemaldada katted 

viielt olümpialiikumises olulist kohta omanud inimese mälestuspuude juurde 

paigutatud graniidist meeneviitadelt. Tähise said EOK esimeste juhtide Friedrich 

Akeli ja Johan Laidoneri, meie esimese kahekordse olümpiavõitja Kristjan 

Palusalu ning liikluses hukkunud olümpialaste Lauri Ausi ja Küllo Kõivu puud.  

Eelkäijaid oli austama tulnud kolm järgmist EOK presidenti: Arnold Green, 

Tiit Nuudi ja Mart Siimann, kes ka kõik võtsid sõna järgnenud sümpoosionil 

“Olümpiavõitja – sporditee majakas. Kas, kellele, kuidas?” Kõik nad olid seda 

meelt, et olümpiasaavutuste üle võime loomulikult uhkust tunda, kuid kahtlemata 

on veel palju võimalusi nende paremaks kasutamiseks noorsoo kasvatamisel 

olümpismivaimus. Keegi ei unustanud esile tõstmast Sõpruse pargi üha kasvavat 

rolli teadvustamises, et sport on kultuuri osa ja ainult nii, koos kultuuri kõigi 

tahkudega suudab täita oma kasvatuslikku missiooni kõige paremini. Tiit Nuudi 

ütles otse välja, et tema arvates on Sõpruse park juba nüüd ühtlasi ka olümpiapark.  

 

 
 

Jõgevamaa tervisepäeva avamisel on skulptuurigrupi Teel Olümposele jalamil 

kohad sisse võtnud EOK aupresident Tiit Nuudi, Olümpiavõitjate Kogu juht Ivar 

Stukolkin, Koolispordiliidu president Erika Salumäe, EOK president Mart 

Siimann, Sõpruse pargi rajaja Ants Paju ja EOK aupresident Arnold Green 
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Kahjuks arutelu ajaks polnud enam oma seisukohti avaldamas kumbagi 

kahest alguses kohal olnud olümpiavõitjast – Erika Salumäed ega ka 

Olümpiavõitjate Kogu juhti Ivar Stukolkinit. Nii räägiti asjaomaste isikuteta 

asjalikku juttu asjast, mis peaks olema samavõrra olümpiavõitjate endi mure. 

Kahtlemata olümpiavõitjad on teinud ja teevad mõndagi noorte spordi juurde 

suunamisel ja innustamisel, kuid kindlasti on võimalusi palju enamaks, tuleb vaid 

leida need rajad ja teed, mis noorteni viivad. 

 

 
 

Küünal põleb kahekordse olümpiavõitja istutatud hõbekuuse tähise juures. 

August Englas, Helle Palusalu ja Arnold Green kuulamas Ants Paju meenutust 

Kristjan Palusalu osast tema elusaatuse kujunemisel 

 

EOA president Neinar Seli tõstis esile kooliolümpiate osa olümpismiideede 

levitamisel ja arvas, et Sõpruse parki annab koolidel siinkohal ära kasutada küll. 

Oma arvamused ütlesid välja Spordimuuseumi direktor Mati Tolmoff, koolitaja 

Aivar Haller, maadlusliidu peasekretär Mehis Kard, kahekordne maailmameister 

maadluses August Englas jt.  

Kõlama jäi Ants Paju välja öeldud mõtted, et Sõpruse park keset Eestit on 

kujunenud paigaks, kus inimkätega loodu ja looduse imevägi on oma jõu 

ühendanud, et iga hetk siin lisab meisse elujõudu ja vaimuenergiat. 
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EESTI MOOTORISPORDI MUUSEUM 

 

Entusiastide ja mittetulundusühingu Eesti Mootorispordi Ajalugu 

paarikümne aasta pingutused on vilja kandmas ja 2008. aasta kevadel on 

loodetavasti külastajatele lahti Eesti Mootorispordi Muuseumi uksed.  Sobiv 

hoone leiti lõpuks Turba asulast. Tühjaks jäänud Ellamaa Elektrijaama väärika 

ahritektuuriga müüride vahele mahutatakse üle saja võidusõiduauto ja –

mootorratta, sõiduvarustust, auhindu ning põhjalik foto- ja dokumentidekogu. 

Muuseumile pani aluse 1986. aastal TPI autokateedri juhataja Rein Sillat ja seda 

tööd on edukalt jätkanud tema poeg Arno.  

19. septembril Eesti Spordimuuseumis käisid kontakte sõlmimas 

avalikkuse ette astuva uue muuseumi – Eesti Mootorispordi Muuseumi kuraator 

Arno Sillat ja assistent Marge Lupp. Leiti ühiseid huvisid ja kokkupuutepunkte 

Eesti spordiajaloo ühe värvikama külje jäädvustamisel, lepiti kokku koostöös ja 

kogemuste vahetamises. Koostöökokkuleppe kinnituseks andis Arno Sillat 

Spordimuuseumile üle eksponaadi – pudeli võidusõiduauto Estonia 50. 

aastapäevaks Livikos villitud pea sama kanget jooki spetsiaalselt selleks puhuks 

kujundatud sildiga. 

 

 
 

Nõupidamislaua taga on istet võtnud Mootorispordi Muuseumi poolt Arno Sillat 

ja Marge Lupp, Spordimuuseumi poolt direktor Mati Tolmoff 
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UUE HOOAJA ALGUS 
 

Rein Järva 
 

Iga kuu kolmanda neljapäeva õhtul kell neli Kalevi sportlasklubis – selline 

tavapärane klubiõhtute rütm on saatnud Tallinna osakonna liikmeid juba mitmeid 

aastaid. Ei erinenud selles suhtes ka 2007/2008. hooaja algus. 

20. septembri õhtupoolikul tulid klubisse kokku ligi veerandsada inimest, 

seltsi aktiivsemat liiget, kes kannavad hinges armastust Eesti spordi vastu ja 

väärtustavad möödanikku. Õhtu sisustamise võttis enda õlule seltsi auliige Erlend 

Teemägi. Juttu tuli Kadrioru staadioni kui Eesti kergejõustikupühamu ajaloost. 

1926. aastal laululava tribüünidena ehitatud, 1938. aastal raudbetoonehitisena 

rekonstrueeritud  ja viimase paarikümne aasta jooksul veelkord uuendatud 

staadion on oma pinnal näinud tõelist maailmakuulsuste paraadi. Seda muidugi 

mitte ühekorraga. Legendaarne ülelahe mees Paavo Nurmi jooksis siin juba 1920. 

aastail. Tema staadionirekordid jooksis üle teine hilisem maailmanimega 

jooksumees, Vladimir Kuts kui ta Balti mereväelasena ja Aleksander Tsikini 

õpilasena lühiajaliselt Eestit esindas. 1986. aasta ilusal suveõhtul jäädvustati 

Kadrioru staadioni nimi alatiseks kergejõustiku maailmarekordite tabelisse. 

Sakslanna Heike Drechsler realiseeris oma hiilgevormi kaugushüppekastis 

tulemusega 7.45 ja kohe veidi hiljem tuli venelase Juri Sedõhhi poolt paisatuna 

vasaraheite tipptulemus 86.66.  Jalgpalli rahvuskoondisele on staadion olnud 

koduks 1926 – 1940 ja 1991 – 2001. Linnakeskuse lähedane staadion on tõeline 

parkstaadion, mis sulandub imehästi  Kadrioru rohelusse. Kergejõustiku ja 

jalgpalli tippsportlasedki on öelnud tunnustussõnu hubase ja koduse staadioni 

kohta. Nüüd on aga kavandamisel juba uus staadioni rekonstrueerimine.  

Pärast Erlend Teemäe ajaloolise ülevaate ärakuulamist said kokkutulnud 

nautida TV ekraanil huvitavat Vahur Kersna tehtud filmi staadionist. Hooaja 

avaõhtu läks igati korda. Seda aitas õdusamaks muuta meie sekretäri Viive 

Reesare poolt pakutud kohvi- ja küpsiselaud. 

 

 

 

KÄÄRIKU SPORDIBAAS TÄHISTAS 50. SÜNNIPÄEVA 
 

Sellel puhul toimus 21. septembril 

Käärikul konverents kus räägiti ülikooli 

kehakultuuriteaduskonna õppebaasina 

1947. aastal sündinud ja kümme aastat 

hiljem vabariikliku ja seejärel ka 

üleliidulise tuntuse saanud baasi 

minevikust olevikust ja tulevikust. 

Spordimuuseumi direktor Mati 

Tolmoff avas näituse  Kääriku ajaloost. 
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EESTI SPORDIMUUSEUMI MASKOTI KONKURSS KESTAB 
 

Eesti Spordimuuseumi maskoti konkursi tähtaeg 31. detsember 2007 

läheneb. Tingimusi vaata eelmisest Teatajast või muuseumi kodulehelt.  

 

 

 

 

 

 

 

Kestab veel ka 

maskotinäitus 

spordimuuseumi 

näitusesaalis, mida 

saab vaadata 

teisipäevast 

pühapäevani  

kella 11.00–18.00

 

 

 

PANE TÄHELE! 
 

Liikmemaksu (mis vastavalt üldkoosoleku otsusele on 50 krooni, 

pensionäridel 25 krooni) ja toetusi on võimalik tasuda või saata seltsi juhatusele 

Spordimuuseumi (Rüütli 15, Tartu 51007) kas seltsi esimehele Enn Mainlale (tel. 

7300754, 56497632, fax 7300763, E-mail: esas@spordimuuseum.ee) või 

laekur-varahoidjale Rait Männikule (tel. 7300771, 5119269, E-mail 

rait@spordimuuseum.ee), Tallinna osakonna liikmetel oma osakonna laekurile. 

Loomulikult on võimalik (ja koguni soovitav) liikmemaks kanda üle Eesti 

Spordiajaloo Seltsi arveldusarvele nr. 10152001602002 Eesti Ühispanka.  
                                                           

¤    ¤    ¤    ¤    ¤    ¤    ¤ 
 

Eesti Spordiajaloo Selts tänab Eesti Kultuurkapitali 
seltsi tegevuse toetamise eest! 

 

¤    ¤    ¤    ¤    ¤ 
 

Kasutatud ESM kodulehel ilmunud materjale. 

Fotod Enn Mainla ja Ille Palm. 
 

¤    ¤    ¤ 
 

Eesti Spordiajaloo Seltsi Teataja nr. 43 

koostas ja  toimetas Enn Mainla 

mailto:esas@spordimuuseum.ee

