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Maasport 60
Ants Saar
EMSL ”Jõud” peasekretär

15. detsembril on maaspordiorganisatsiooni
“Jõud” 60. sünnipäev. Oma tänases infolehes
alustame põgusat tagasivaadet möödunule.
Leheruum seab raamid ning kuue aastakümne
tegudest suudame esile tuua vaid üksikuid noppeid. Olgu need meenutused tänuavalduseks
sportlastele ja treeneritele, sporditöötajatele
ja aktivistidele, organisaatoritele ja toetajatele, kõigile neile, kellele maaspordi tegevus on
olnud südamelähedane.
“Jõu” sünniloost on tõepäraseid andmeid vähe.
Me ei tea, kes tegi esimesena ettepaneku ja kes
suutis põhjendada uue spordiseltsi vajalikkuse ajal, mil kõik tähtsad otsused tehti partei
ladvikus. Teame vaid seda, et ellukutsumisele
eelnesid mitmed arutelud.
EK(b)P Keskkomitee büroo 20. novembri 1946.
a. otsuse “Kehakultuuri ja sporditöö arendamisest ENSV-s” üks punktidest kõlas järgmiselt:
“Maanoorte sportliku tegevuse arendamiseks
luua spordiselts “Jõud” ning lubada raudteelastele spordiseltsi “Vedur” organiseerimine”.
Uue spordiseltsi vajalikkust rõhutati 23. novembril 1946. a. vabariiklikul kehakultuurlaste aktiivi nõupidamisel. Sellegipoolest saatis
Ministrite Nõukogu “Jõu” põhikirja projekti
tagasi, kuna ei pooldanud uue spordiseltsi
loomist. Siiski jäi peale partei tahe ning 15. detsembril pandi kõrgete organite ühisotsusega
alus spordiseltsi “Jõud” asutamisele Ministrite
Nõukogu j.a. Kultuurhariduslike Asutuste
Komitee juurde.

Tegelik töö algas 1947. aastal
Ed a s i n e o l i j u b a fo r m a a l s u s. K i n n i t at i
8liikmeline organiseerimisbüroo eesotsas
Kultuurhariduslike Asutuste Komitee esimehe
Georg Abelsiga. 1947. aasta aprilliks jõuti sinnamaale, et 27. kuupäeval kutsuti Tallinnas kokku
“Jõud” I kongress. Mandaatkomisjoni aruandest
loeme, et 42st delegaadist oli kohal 35. Ja et
kuni 20. aprillini olid maakondlikud konverentsid läbi viidud 9s maakonnas, et kongressile
oli esitatud 98 protokolli ärakirja spordiseltsi
”Jõud” kollektiivseks liikmeks astumise kohta
üle 30000 individuaalliikmega.
Kongressil kinnitati põhikiri, mille järgi võisid
liikmeks astuda põllumajandustöötajad, maaintelligendid, väikeettevõtjad, maa-ametiühingu
liikmed ja “Jõud” maakonna või vabariikliku komitee eriotsusega kõik teisedki kodanikud.

Veel said heakskiidu lipu ja märgi kavandid.
Märk, millel viljapea koos hammasrattaga ning
tsiteerides lauset ühe osavõtja sõnavõtust: „...
et oleme nõukogude sportlased“, siis märgi
üleval tipus muidugi viisnurk. Tõsiste arutluste järel valiti tegevust juhtima 21liikmeline
Kesknõukogu ja kinnitati 6 inimesega tööaparaat.
Aastatega ei ole selgunud seegi, kust pärineb
spordiseltsi nimi. Kas sellest, et esimene töölisspordiklubi kandis 20. aastatel “Jõu” nime?
Kongressi järel alustati hoogsa sporditegevusega. Vanadest võistlusprotokollidest võib
välja lugeda arvukat osavõttu uue spordiseltsi
meistrivõistlustest. Esialgu toimusid need suusatamises, tõstmises, kreeka-rooma maadluses,
võrkpallis ja kergejõustikus. Aga peagi lisandusid uued spordialad, tuli juurde uusi tegijaid
ning 1949. aastal jõuti “Jõu” I raskejõustiku- ja
suvespartakiaadide korraldamiseni. Aprillis
toimunud raskejõustikuspartakiaadil startis
129 maadlejat, 56 tõstjat ja 82 poksijat ning
suvespartakiaadil kergejõustikus, võrkpallis,
jalgrattaspordis, ujumises, laskmises ja sõudmises üle 800 sportlase.
Nii nagu maaelule tervikuna, andis 1949.
a. märtsiküüditamine ränga löögi spordilegi.
Katkes paljude andekate noorte sporditee.
Küüniliselt kõlab tollastes ajalehtedes ja sõnavõttudes öeldu: kommunistliku partei ja nõukogude valitsuse initsiatiivil ning Eesti töötava
talurahva aktiivsel toetusel läbi viidud põllumajanduse kollektiviseerimine muutis tundmatuseni Eesti küla ilmet.“
Arvestades tausta, tuleb seda enam tunnustada neid, kes oma visa tegevusega spordipisikut
maal edasi kandsid. Seda tööd tehti ühiskondlikus korras, mingit tasu saamata. Kui just mõni
aukiri vahel kätte ulatati. Aga just tänu neile
elas sport maal edasi ning lahedamate aastate saabudes oli, kellele või millele toetuda, et
edasi minna.

Aga selleni läks veel aega. Esimesed kümmekond aastat olid maaspordile organisatsiooniliste tõmblemiste aastad. 1951. aastal likvideeriti
“Jõud” ja moodustati spordiühing “Kolhoosnik”,
et siis 1956. a. taas ellu kutsuda “Jõud”.
Sihipärane tegevus puudus paljudes rajoonides. Üldine vaesus maal ei tekitanud huvi spordi juhtimise vastu ning nii vahetus tihtilugu
kaader. Endistest Kesknõukogu korraldustest
loeme, et näiteks Haapsalu rajoonis vahetus
aastatel 1951-1955 seitse inimest.
Tegevust püüti hoogustada loosungitega:
“Igasse valda maadlusmatt” ja “Kolhoosinoored
jalgratastele”. Rasked algusaastad elati siiski üle
ning olukord maaspordis hakkas paranema.
Tõuke sellele andis ka õnnestunud kaadrivalik.
Nimelt asus 1953. aastal organisatsiooni etteotsa energiline Peeter Teesalu, kes oma meeskonnaga oli mitmete uute ideede autoriks ja
ka otseseks elluviijaks.
Täna tahan tõsta esile mõned maaspordile
sära ja tunnustust andnud ning osaliselt ka
tänapäeva jõudnud ettevõtmised.

Maaspordimängud ja maatalimängud
Eesti maaspordimängude traditsioon sündis
1959. aastal. Ja mitte päris tühjale kohale.
Varasematel aastatel olid toimunud “Jõu” raskejõustiku- ja suvespartakiaadid. Eeskujuks olid
ka Tallinna Spordimängud 1958. aastal. Nii tuligi tolleaegne “Jõu” juht Peeter Teesalu välja
maaspordimängude ideega. Toetust selle realiseerimiseks avaldasid nii Kesknõukogu kui ka
paljud rajooninõukogude töötajad. Koostööna
valmis juhend, mis lisaks puhtsportlikule poolele, suvespartakiaadile, kaasas spordimängude
punktiarvestusse veel teisigi näitajaid. Need
olid märginormatiivide täitmine, “Jõu” liikmete
arv, kohtadel läbiviidud spordiürituste arv ja
palju muud.
Isiklikult märginormatiivide täitmisest osavõtnuna võin kinnitada, et see oli populaarne ning
kena märgi püüdlejaid oli hulganisti. Selleks, et
saada II astme märgi omanikuks, pidid naised
jooksma 100 m 15,8 ja mehed 13,3 sekundiga. I
astme täitmiseks oli vaja naistel pingutada 13,6
ja meestel 12,2ga.
Esimesed maaspordimängud kulmineerusid ﬁnaalvõistlustega 1.-5. augustini Pärnus.
Kesksemateks ettevõtmisteks kujunesid suvespartakiaad 1357 sportlasega, avatseremoonia
võimlemispidu 877 esineja kaasategemisel, aga
samuti rahvalike spordialade õhtu, spordiveteranide, matkasportlaste, jahi- ja kalameeste
kokkutulekud ning muu sarnane.
järgneb lk. 3

7. juuli 2006

2

Maakondade spordiühendused

”Jõu” 2006. a. spordik alender
Valdade XIV suvemängud
finaalvõistlused
kergejõustik
võrkpall M
võrkpall N
mälumäng
jalgrattakross
köievedu
orienteerumine

8.-9. juuli
8.-9. juuli
8.-9. juuli
8.-9. juuli
8. juuli
9. juuli
8. juuli
8. juuli

Paikuse

Väikelinnade 37. suvemängud

8.-9. juuli

Põlva

”Jõu” suvelaager

1.-2. august Tooraku, Läänemaa

Omavalitsusjuhtide spordipäevad
4.-5.august
(vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed)

Sirje Tikerpäe
Roosikrantsi 12, Tallinn 10119
tel./faks 611 8556;
Tel. 611 8557
mob. 516 5093
sirje.tikerpae@mv.harju.ee
harju.spordiliit@mail.ee
www.harjusport.ee

EMSL ”Jõud” MV kergejõustikus

19. august

Türi

Lauatennis
EMSL ”Jõud” noorte võistkondlikud MV

november

Valgu

Male
EMSL ”Jõud” noorte MV

18. november

Pilistvere

Tennis
EMSL ”Jõud” noorte MV T,P- 14
EMSL ”Jõud” noorte MV P- 18

6.-8. juuli
8.-10. juuli

Haapsalu
Haapsalu

Käsipall
EMSL ”Jõud” meeste lahtised MV

26.-27. august

Viljandi

Valdade talimängud
2006.a.

2006.a.

Male
1.Jõgeva (Hugo Päären, Aarne
Hermlin, Malle Oja)

Kabe
1.Kärdla (Raivo Rist, Arvo Rist, Taivo
Rist, Katrin Rajasalu)

Bridž
1.Suure-Jaani (Ülo Köst, Uno Viigand,
Villu Grünbaum, Raimond Kimmel)

Lauatennis
1.Võhma (Julia Kirpu, Aleksandr
Kirpu, Laura Püvi)

Paarisvõrkpall mehed
1.Elva (Marek Pihlak, Priit Luik)
Paarisvõrkpall naised
1.Suure-Jaani (Annika Niitav, Ulvi Sird)

HIIUMAA SPORDILIIT

RAPLA MAAKONNA
SPORDILIIT
Erik Horn
Tallinna 37, Rapla 79512
tel./faks 485 5481
mob. 5330 1705
info@raplamsl.ee
www.raplamsl.ee

1.Tartu
2.Paikuse
3.Tähtvere
Kokku 55 valda

Rene Kundla
Keskväljaku 1, Jõhvi 41594
tel. 332 1224
mob. 502 2860
info@sportiv.ee
www.sportiv.ee

SAAREMAA
VALDADE SPORDILIIT
Krista Riik
Lossi 1, Kuressaare 93816
tel. 454 5160
mob. 5345 3772
kristariik@hot.ee

JÕGEVAMAA SPORDILIIT
“KALJU”
Uno Valdmets
Suur 3, Jõgeva 48306
tel. 772 2370
mob. 515 0477
uno@jogevamv.ee
www.jslkalju.ee

TARTU MAASPORDI LIIT
Lembit Toru
Aleksandri 14, Tartu 51004
tel. 734 9518;
faks 734 9434
mob. 5556 0888
tartu@maaspordiliit.ee
www.maaspordiliit.ee

JÄRVAMAA SPORDILIIT

TAMSALUS
Üldkokkuvõte

1.Sindi

Kaiu Kustasson
Akadeemia 2, Pärnu 80010
tel. 447 9746
mob. 514 9380
kaiu.kustasson@parnumaa.ee
www.psl.ee

IDA-VIRUMAA SPORDILIIT

Väikelinnade talimängud

Suusatamine

PÄRNUMAA SPORDILIIT

Helen Mast
Leigri väljak 11, Kärdla 92412
tel./faks 463 1244
mob. 529 9432
hiiumaa.sport@mail.ee
www.hiiumaa.ee/hsl

Nõo

SPORDIALADE VÕISTLUSED

SINDIS
Üldkokkuvõte
1.Elva
61
2.Sindi
56
3.Kärdla
53
Osales 12 väikelinna

tel. 799 4637
mob. 517 5848
polvasport@hot.ee
www.polvamaa.ee/index.
php?page=51

HARJUMAA SPORDILIIT

153,4
128,0
127,0

Lauatennis
1.Viru-Nigula (Pekka Laidinen, Kristjan Saluvee,
Inga Maiboroda, Tarmo Treimann, Dagny
Lepisto)
Kabe
1.Koeru (Andrus Tull, Ain Rool, Piret Viirmaa, Dinis
Suun, Margit Viirmaa)
Male
1.Kohila (Hendrik Olde, Tambert Siemer, Margit
Brokko-Olde, Karlis Seire, Sille Rõõmus)
Korvpall (mehed)
1.Tabivere (Alvar Ehamaa, Raul Tein, Paavo Vainlo,
Steven Saaristu, Anton Vassiljev, Andrei Vassiljev,
Kaupo Mikk, Jörgen Õigus, Kristjan Karm, Martin
Kimmel, Timo Oja)
Korvpall (naised)
1.Tähtvere (Triinu Toomla, Gerli Odrusk, Helen

Piret Maaring
Rüütli 25, Järva maavalitsus, tuba
131 72713 Paide
tel. 385 9623
mob. 5333 3067
piret.maaring@jarvamv.ee

VALGAMAA SPORDILIIT
Arvo Saal
Kesk 12, Valga 68203
tel. 766 6117
mob. 553 1235
valgamaa.sport@mail.ee

LÄÄNE MAAKONNA
SPORDILIIT “LÄÄNELA”
Heikki Sool
Lihula mnt. 10, Haapsalu 90507
tel. 473 3456
mob. 520 5204
spordiliit@hot.ee
www.spordiliit.ee

VILJANDIMAA
SPORDILIIT
Margit Kurvits
Vaksali 4, Viljandi 71020
tel. 435 1576; 433 0435
mob. 502 2521
margit.kurvits@viljandimaa.ee
spordiliit@viljandimaa.ee
www.spordiliit.viljandimaa.ee

LÄÄNE-VIRUMAA
SPORDILIIT
Riho Rannikmaa
Sõpruse 16, Vinni alevik 46603
tel./faks 325 7683
mob. 5391 5160
sakura@estpak.ee

VÕRUMAA SPORDILIIT
Peep Lill
Jüri 12, Võru 65620
tel. 786 8349; 782 1225
faks 786 8318
mob. 507 7554
peepl@mv.werro.ee

PÕLVA
MAAKONNA SPORDILIIT
Ingrid Muuga
Kesk 42, Põlva 63308

Austa, Retti Väärt, Laura Tomson, Maria-Elisabeth
Talvistu, Triin Jassov, Jaanika Kurgjärv, Teele Arak,
Maarja Kalma, Annika Helendi, Margot Saidla)
Murdmaasuusatamine
1.Tamsalu vald

Väljaandja EMSL ”Jõud”
Koostasid Ants Saar, Tarmo Volt ja Arvo Saal
E-post: msljoud@hot.ee

EMSL ”Jõud ” sek retar iaadi telefonid
Ants Saar
Matti Reimann
Tarmo Volt
Vaike Riisna
Urve Kullamäe

662
662
662
662
662

1832
1833
1834
1672
1849

ja
ja
ja
ja
ja

662
662
662
662
662

2652
2653
2654
2655
2650

Järgmine leht ilmub oktoobr is 2006. a.
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algus lk. 1
Esimesed võitjad olid suvespartakiaadil Paide
ja kõikide maaspordimängude näitajate kokkuvõttes Harju rajoon.
“Jõu” Kesknõukogu presiidiumi otsus, mis
esmakordselt käsitles maaspordimängude
korraldamist, nägi ﬁnaalvõistluste kohaks ette
Viljandi. Kuid sealse staadioni remont venis
ning uueks paigaks valiti Pärnu. Küll on aga
Viljandi olnud alates teistest maaspordimängudest 1963. aastal kokku seitsmel korral lahkeks
võõrustajaks. Veel on ﬁnaalpidustusi korraldatud Raplas, Rakveres ja Haapsalus.
Seni toimunud mängude korralduses on
muutunud spordivõistluste juhendid, mõned
kaasnevad ettevõtmised on ära jäänud, mõned
juurde tulnud. Muutumatuks on jäänud spordimängude põhieesmärk - elavdada kohtadel
spordielu ning lisada indu ja tegutsemislusti
eestvedajatele.
Läbi aegade on olnud neid, kellele maaspordimängude medalivõidud on olnud esimesed
tõsisemad spordisaavutused. Mitmed neist on
hiljem jõudnud spordis absoluutsesse tippu.
Nimetagem esimeste mängude võitjat 200
m jooksus Laine Erikut, teiste mängude kuulitõuke hõbemedalimeest Jaan Taltsi, viiendate
mängude 100 m jooksu võitjat Jaak Uudmäed.
Pöörake tähelepanu aladele, mis neile maaspordimängudel edu tõid. Eks mitmekülgsus tagas
ka hilisema edu.
Kuid mitte kõik tänased tipud ei ole maaspordimängudel silma paistnud. Näiteks Lauri Aus
ja Jaan Kirsipuu olid 1985. aasta velutuuril alles kolmandas-neljandas kümnes. Pea kõikidel
mängudel on olnud külalisvõistlejaid. 1966.
aastal olid kaugemateks külalisteks võistlejad
Indiast, kes koju viisid ka ühe esikoha. 100 m
jooksu jooksu võitis K.Powell ajaga 10,6. Sama
aasta võitjate nimistust leiame hilisema olümpiavõitja Anatoli Bondartšuki ning tänase riigimehe Toomas Savi nimed.

Maatalimängudest
Vabariiklikke maatalimänge hakati Eestis korraldama alates 1965. aastast, tookord Eesti NSV
maanoorte I talispordimängude nime all.
Esimeste mängude korraldust võis tinglikult
jagada kahte etappi. I etapp – võistlused ja
üritused kohtadel ja rajoonides ning II etapp
– ﬁnaal. See tähendas talispartakiaadi võistlusi 11 spordialal 5.-8. märtsini 1965. a. Võrus ja
Väimelas.
I etapil oli lisaks paljudele võistlustele kõigil
soovijail võimalik täita massilisuse ja meisterlikkuse normatiive. See tähendab, oli kehtestatud
norm, mille ületamine andis õiguse vastavale
märgile. Üldiselt arvestati vanust, et oleks jõukohane. Näiteks murdmaasuusatamises pidi
massilisuse märgi taotleja, 20aastane noor
daam läbima 3 km distantsi ajaga 18.00 või 5
km ajaga 31.00 või 10 km ajaga 1:10.00. Sama
vana noorhärra võis kulutada 5 km läbimiseks
aega 25.00 või 10 km läbimiseks 55.00 või 15
km läbimiseks 1:30.00. Normatiive sai täita kiiruisutamises, sangpommi rebimises ja paljudel
teistel spordialadel. Et saada spordimeister-

likkuse märgi omanikuks tuli ületada tol ajal
kehtinud II spordijärgu nõuded.
Talimängude pidulikum ja kindlasti sportlikum osa oli ﬁnaal. 11 spordialal tegi kaasa 850
sportlast. Võistlused murdmaa- ja mäesuusatamises, jäähokis, talimotokrossis, sportlikus ja
rühmvõimlemises, lauatennises, males ja kabes
viidi läbi Võrus, kiiruisutamises ja orienteerumissuusatamises Väimelas. Lisades jahi- ja kalameeste ning spordiveteranide kokkutulekud
ning laste- ja noorte spordipäevad, siis loeti
osavõtjate arvuks 1275.
Mandaatkomisjon tegi kindlaks ka võistlejate
päritolu ning tööalade järgi jagunesid osavõtjad: kolhoosnikud 5,0 %, sovhooside töötajad
11,2 %, tarbijate kooperatiivide töötajad 18,5
%, üldhariduslike koolide õpilasi 23,4 % jne. jne.
Noorim võistleja oli 11 ja vanim 54aastane.
Esimeste talimängude kangelased olid suusatajad, kolmekordne võitja Laur Lukin (Võru)
ja kahekordne võitja Liivi Abel (Kohtla-Järve).
Kiiruisutamises võitis naistest Silvi Laurits kõik
neli distantsi, meestest tulid nii Vello Volmer kui
ka Priit Jöﬀert kahekordseteks võitjateks.

Erisüsteemide spartakiaadid
1950. aasta on erisüsteemide spartakiaadide
algusaasta. Siis peeti Türil 1.-5. juulini põllumajanduslike õppeasutuste I suvespartakiaad.
Üldvõidu sai Antsla Põllumajandustehnikum.
1952. a. alustasid võistlemist kalurikolhoosid,
1954. a. masin-traktorijaamad, 1955. a. kolhoosid, 1956. a. sovhooside jne. Talispartakiaadide
korraldamist alustati 1955. a. Esimesed, kes selgitasid oma parimad ka talialadel, olid põllumajanduslikud õppeasutused ja MTJ-d.
Tippaegadel, 80ndate aastate keskel tegi 11
süsteemi asutuste-ettevõtete suvespartakiaadidel kaasa ligemale 7000 sportlast 250 kollektiivist ning talispartakiaadidel enam kui 4500
sportlast 225 kollektiivist. Omavahel võistlesid
kolhoosid, sovhoosid, rajoonide põllumajandusvalitsused, tarbijate kooperatiivid, põllumajandustehnika ettevõtted, maaehitajad, kalurikolhoosid, põllumajanduslikud õppeasutused,
metsamajandid, varumisettevõtted, maaparanduse ja veemajanduse ettevõtted.
Spartakiaadide toimumisel oli kaalukas osa
nii süsteemi juhtidel kui ka ettevõtete-asutuste juhtidel. Mitme süsteemi spartakiaadidel
võistlesid omavahel ka asutuste tippjuhid.

Piirkondlikud spordimängud
Saanud idee Kihnu-Ruhnu mängudest, tehti
1969. aastal Kalev Raave eestvedamisel algust
Võrtsjärve mängudega. Hiljem järgnesid Peipsi,
Põltsamaa jõe, Emajõe, Voore, Pedja jõe, Elva,
Kõrvemaa ja paljud teised piirkondlikud mängud. Neid iseloomustas eripärane programm,
kus sportisid täiskasvanud ja lapsed, tehti
isetegevust, võrreldi majandite töötulemusi
ja asulate heakorda, ehitati sportimispaiku ning
laululavasid.
Need mängud aitasid kaasa kohaliku spordi ja
ka kultuuri tõusule. Aitasid kaasa kasvatada lu-

gupidamist oma kodukoha vastu. Alahindamata
osavõtjate, sportlaste ja korraldajate osa, oli
nende spordivõistluste omapäraks majandite ja
ettevõtete juhtide suur toetus mängude korraldamisele. Meeldivaks vahelduseks maaelus olid
mängud ka pealtvaatajatele. Hea on tõdeda, et
mängude traditsioon ei ole katkenud.
Siia juurde sobib lisada üks lõik Kalev Raave
artiklist, mis ilmus kümnendate Võrtsjärve mängude järel ajalehes “Edasi”. „Kui ajaloo ees aus
olla, siis kõige enne olid Kihnu-Ruhnu mängud
ja siis sündisid Võrtsjärve mängud. Pärast tulid
veel paljud mängud. Mängud maaniana või
mängud mängude enda pärast ei kõlba kusagile. Mängudel olgu sügav mõte, üllas eesmärk,
nad olgu hästi tehtud – siis võib seda vormi
kasutada kokkuvõtete kokkulöömisel ja omavahelisel jõuproovil. Mängud ei tohi segada tööd.
Õige on kokku leppida nõnda, nagu Võrtsjärve
mängude hälli juures tehti: olgu meie mängud
suviseks sõpruspeoks, heinategemise lõpetamise ja viljalõikuse alguse peoks. Kui igapäevast
tööd peremehetundega teha, küllap siis jääb
kahe tööperioodi vahele parajat aega pidugi
pidada.“
Ja veel üks lõik maaspordi plusspoolelt. Maal
asuvatest spordibaasidest. Täideviijateks küll
mitte spordijuhid kuid sageli mõtte väljapakkujateks. Esimesed kümmekond aastat kapitaalseid spordirajatisi maale juurde ei toonud.
Palliplatse, spordiväljakuid, ujulaid järvedele ja
muid ühistööga rajatuid küll. Uue tähise sünniaastaks võib lugeda 1957, mil “Jõu” tegevuspiirkonnas valmis esimene võimla. See ehitati
Tamsalus Masin-Metsakuivendusjaama sportlaste poolt vanast traktorikuurist. Järgmine
võimla põllumajanduse süsteemis valmis “Koit”
kolhoosi kontor-klubina Mustlas. “Jõu” enda
esimeste suuremate spordirajatistena valmisid
Viljandi Spordihoone 1959. aastal, Haapsalu
Spordihoone 1973. aastal ja Andsumäe
Suusahüppemägi 1975. aastal. Suuremaks
spordirajatiseks maal on 2001. aastal valminud
Tartu valla spordihoone.
70ndad aastad olid tähelepanuväärsed selle poolest, et siis lubas “Jõu” jõukus toetada
paljude spordirajatiste ehitamist. Nii eraldati Avinurme spordihoone ehituseks 55000,
Niitvälja Ratsaspordibaasile 46000, Marguse
suusabaasile 25000, Vändra staadionile 20000,
Koeru koolile 40000, Kärdla staadionile 15200,
Kingissepa raskejõustikumajale 40000, Põlva
lasketiirule 70000, Jõgeva spordihoone remondiks 35720, Tsirgulinna kooli võimlale 20000
rubla ja toetati paljusid teisi rajatisi.
Kokkuvõttes oli see tõhus abi maapiirkondade
spordirajatiste ehitamiseks, kuigi põhilise osa
tegid ära EPT-d, KEK-id, kolhoosid, kalurikolhoosid ning teised asutused-ettevõtted. Vaid
asjaosalised ise teavad, millega nad sageli riskisid ja milliseid nimetusi välja mõeldi, olgu siis
tuletõrje veehoidla, kombainikuur, munaladu
ja muud sarnast.
Järgmises infolehes meenutame meie tublisid
sportlasi, tunnustatud treenereid, sporditöötajaid ja aktiviste ning räägime maaspordiorganisatsiooni tänasest päevast.
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Paikuse tervitab valdade suvemängudel osalejaid
A

rheoloogilised uuringud ning ajaloolised ürikud ja leiud viitavad, et Paikuse
valla territooriumil tegutsesid inimesed
juba mesoliitikumis. 2000. aastal avastatud leiud võivad viia koguni järelduseni,
et siin paiknes esimene inimasustus Eestis.
Tänane Paikuse vald asub Pärnu ja Sindi
linna vahel ning saab alguse sealtsamast
Pärnu ja Reiu jõe ristumiskohalt, kust leitigi
esimesed inimtegevuse jäljed. Lääne pool
piirnebki vald nende jõgedega ja põhja pool
Kõrsa rabaga. Valla idaosas laiub Soomaa
Rahvuspark oma puutumatu loodusega.
Paikuse vallast on arenemas meeldiv kodu
rajamise ja puhkuse veetmise piirkond.
Soodne geograaﬁline asukoht ja hea ühendusteede võrk on olnud aluseks ettevõtluse
kiirele tekkele. Paikuse alevikus ja viies külas (Seljametsa, Silla, Tammuru, Vaskrääma,
Põlendmaa) tegeldakse peamiselt puidu, turba ja metalli töötlemisega. Põllumajandusega
tegeldakse eelkõige taludes. Jõudsalt arenevad aleviku tootmiskeskus, Tammuru ja Silla
tehnokülad.
Suurt tähtsust valla arengus omab pidev
vallaelanike arvu kasv: 1970.a. - 1364, 1980.a.
- 2396, 2000.a. - 2962, 2005.a. - 3523 inimest.
Meil on 2 sõprusvalda - Mynämäe ja Mietoiste
vallad Turu läänis Soomes. 2003. aastal sõlmiti koostööleping Łobezi linnaga Poola
Vabariigis.
Oma tegevuse tahame rajada keskkonnasäästlikule arengule. Kuuse-männi juured
sümboliseerivad meie lugupidamist ning

seotust valla varasema ajaloo ja elanikega, sest
siin on meie KODU – PAIKUSE VALD.

P

aikusel toimuvad Eesti Vabariigi valdade
suvemängud esimest korda. Võtame alati
avasüli vastu kõik uue ja huvitava ning aitame
nii palju kui võimalik kaasa, et Paikuse vallas
oleksid terved, sportlikud ja positiivse ellusuhtumisega elanikud.
Meil on olemas 300 m ringiga staadion, mis
valmis 2005. aastal ja mille avalöögiks olid
Pärnumaa valdade suvemängud.
Et pakkuda Paikuse valla noortele erinevaid
sportimisvõimalusi ning treenimist erinevate treenerite käe all, on klubidel võimalik kasutada võimlat tasuta kui selles klubis osaleb
vähemalt 50% Paikuse valla lastest. Paikuse
noorte seas on läbi aegade väga populaarne olnud korvpall, mida juhendavad poiste
treener Rait Käbin ja tüdrukute treener Maret
Link. Meie vallast on sirgunud mitmed tuntud
sportlased nagu Kaido Külaots, motosportlane
Toivo Nikopensius ning Vabariigi valdade suvemängudel mitmeid kordi auhindu toonud
sprinter Mait Lind.

Pakume valla elanikele ka palju muid erinevaid
võimalusi sportimiseks ja vaba aja veetmiseks:
korvpall, maadlus, aeroobika, tants, aerutamine,
kergejõustik, male.
Samuti toimuvad meie vallas ka erinevad sarjad,
jõukatsumised ja sportlikud-vaba aja üritused.
Kahjuks on probleemiks info jõudmine rahvani
ning kuna valla rahvaarv järjest suureneb, töötame selle nimel, et informeerida ja kaasata meie
tegevustesse võimalikult palju tublisid Paikuse
valla elanikke.
Tore on see, et meie vallas on tekkinud mõned
spordiklubid ning aktivistid ja MTÜ-d, kes oma
tegevusega sportlikule eluviisile palju kaasa aitavad.
Spordikeskuse juhataja Roland Simanis

Eesti väikelinnade 37. suvemängud
toimuvad 8.-9. juulil Põlvas
Suvemängude eesmärgiks on elavdada huvi liikumisharrastuse vastu, sisustada
sportliku tegevusega vaba aega ning selgitada suvemängude üldvõitja ja parimad
väikelinnad kavas olevatel spordialadel.

Suvemängud korraldatakse Eesti Maaspordi Liidu
“Jõud”, Põlva Linnavalitsuse, Põlva Spordikooli,
Põlva Maakonna Spordiliidu ja kohalike spordiklubide koostöös.
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Taanimaal peeti
spordimänge

M

eie 36liikmeline delegatsioon võttis osa Taanimaa spordimängudest 29. juunist 2. juulini Haderslevis.
Iga nelja aasta järel peetavad spordimängud on Taanis äärmiselt populaarne ettevõtmine. Seegi kord oli osavõtjate arv kadestamisväärselt arvukas – 30 000. Võistlusi peeti 30 spordialal. Esikohal oli
siiski võimlemisrühmade esinemine kahel suurel areenil ning mitmetes
linnaparkides.
Suurt tähelepanu oli pööratud laste sporditegevusele, nii treeninguelementide õpetamisele kui ka lihtsate mängude korraldamisele.
Konkreetsetele spordivõistlustele jagus vähem tähelepanu. Kuigi ka siin
eelnes palju organiseerimistööd. Näiteks võrkpallivõistluste läbiviimiseks
oli rajatud 70 liivaväljakut.

Spordimängude üks deviis oli, et kõige suurem võit on võit iseenda
üle. See, et tuled ja teed kaasa. Võitjate hilisemat tunnustamist diplomite või medalitega ei rakendatud.
Meie võistkonnad olid igati tublid. Kõigist parimad olid nii Tartu
valla võistkond naiste korvpallis kui ka Vändra valla võistkond meeste
võrkpallis, kes üldvõidu saavutamiseks pidi kahel päeval mängima
paar tosinat mängu. Kolmanda võistkonnana meeste korvpallis kaasa
teinud saarlased tõestasid samuti oma paremust.
Seda, kuidas korraldatakse taolist väga suurt ettevõtmist, oli nauditav
kogeda. 31 tuhande elanikuga linn tuli toime sama hulga külaliste
vastuvõtuga. Taani suurim spordiorganisatsioon, Danske Gymnastik
Idraetsforeninger, suutis koos 5000 vabatahtlikuga kõik plaanitu ellu
viia.
See reis andis meile kõigile küllaga kogemusi ning mõtlemist.

4x ALGER VEDLER

ANTS SAAR
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Raskejõustikuveteranid kohtusid



Ühispildil on Jõu maadlus- ja tõstespordiveteranid, kelle hulgas oli
nimekaimana olümpiavõitja ja maailmameister Jaan Talts, aga ka
üleliidulised maanoorte meistrid ja Eesti meistrid.



Jaan Talts noortega.



Maadlevad Rihard Karelson ja Valeri Nikitin. Esimene võitis
absoluutkaalus, Nikitin sai pronksi.

Ü

heaegselt Märjamaal toimunud EMSL ”Jõud” meistrivõistlustega kreeka-rooma- ja vabamaadluses,
tõstmises ning sangpommi rebimises said kokku “Jõu”
raskejõustikualade veteranid. Võistlusi uudistama ning
möödunut meenutama oli tulnud mõnikümmend
omaaegset spordikuulsust. Nende seas olümpiavõitja
Jaan Talts, teenekad treenerid Ergard Männik, Albert
Oja ja Harri Koiduste, spordiühingu kauaaegne peatreener Hans Unt , maanoorte üleliidulised meistrid Paul
Kuldkepp, Andres Seepter ja Eino Artel, mitmed Eesti
meistritiitliga või muude medalitega pärjatud. Oli tore
spordipäev nii tänastele tegijatele kui ka veteranidele.

4x REET SAAR

MS



Sangpommi tõukab Ruben Poljakov.
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2x REET SAAR

Märjamaal Jõu meistrivõistlustel



Eriauhinna üleandmine – 1961. aastast
on Eesti Tõsteföderatsiooni ja Tõsteliidu
juhatuses Tarmu Viir, keda peeti enne
võistlust meeles 70. sünnipäeva puhul.


Tõstja Aivar Kõva

2x KÜLLI HALLIK

Jõu suusaveteranid Rõuges

L

aupäeval, 13. mail peeti Rõuge Rahvamajas
“Jõu” suusaveteranide kokkutulekut. Kohale
tuli poolsada inimest, kelle hulgas üldse “Jõu” ajaloos esimesed medalid üleliidulistelt maaspordi
võistlustelt toonud teatevõistkonna liikmed Harri
Neem ja Friedrich Pedassaar, meie koondvõistkondadesse oma õpilasi saatnud teeneline treener Laur Lukin, tänane Eesti koondise peatreener
Mati Alaver, väga pikka aega meie suusasektsiooni

tööd juhtinud Ants Arukuusk, treeneritööle siirdunud ning uusi tippe kasvatavad Külli Hallik ja
Hille Saarepuu ning palju teisi väärikaid veterane.
Sisuka päeva meelelahutuse eest hoolitses Rõuge
Rahvamaja kollektiiv eesotsas Riina Köötsiga.
MS



Karin Laine ja Ants Arukuusk
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EMSL “Jõud”

SEMINAR–KOKKUTULEK

Läänemaal Toorakul

FOTOKONKURSS
“MAARAHVAS SPORDIB“

1.-2. augustil 2006. a.

Saabumine 1. augustil kell 11– 12.
Kavas :


Kohtumised spordijuhtidega

Spordivõistlused pimevõrkpallis, vehklemises
ja joonejalgpallis


Tantsuks Erich Krieger

Rain Poolen

Võimalus laenutada jalgrattaid ja paate ning mängida
tennist.
Neli söögikorda.
Osavõtumaks ühele inimesele 290 krooni.
Hoonemajutus (24 kohta) täiendava tasu eest – 200 krooni
koht.

Eesti Maaspordi Liidu “Jõud” juhatus kuulutas
välja fotokonkursi “Maarahvas spordib”. Soovime
jäädvustada maaspordiorganisatsiooni 60. juubeliaasta sündmusi ning tegusaid inimesi.
Osavõtutingimused
1. Konkursist osavõtjate suhtes piiranguid ei tehta.
2.Osaleda võivad nii analoog- kui ka digitaalkaameraga tehtud
fotod.
3.Esitatud fotode formaat on vähemalt 20 x 30 cm või selle lähedane.
4.Fotode tagaküljel (soovitavalt kleebitunud eraldi paberiga)
esitada fotograaﬁ kontaktandmed, pildi allkiri ning pildistamisega seonduv: võistlus või muu sündmus, pildistamise aeg ja
koht.
5.Konkursitööd tuua ise kohale või saata postiga aadressil:
EMSL”Jõud”, Toompuiestee 21 Tallinn, 10137, hiljemalt 1.
oktoobriks 2006.a. (postitempli kuupäev). Ümbrik varustada
märgusõnaga ”Fotokonkurss”.
6.Osavõtja vastutab enda ja fotode kohta esitatud andmete
õigsuse eest ja et ta on konkursile saadetud fotode autor.

“Jõu” kergejõustikuveteranide

7.Konkursi tulemused avalikustatakse 23. oktoobril 2006.a. koduleheküljel: www.joud.ee.

kokkutulek toimub

8.Korraldajatel on õigus kasutada konkursile esitatud fotosid ilma

19. augustil Türil.

2006.a. ning pidulikul juubeliõhtul 15. detsembril 2006.a. kor-

autoritasu maksmata EMSL ”Jõud” ajaloopäeval, 25. oktoobril
raldatavatel näitustel. Kõikidel muudel juhtudel sõlmitakse au-

INFO 662 2650

toriga eraldi kokkulepe. Fotosid ei tagastata.
9.Auhinnatakse kolme paremat tööd vastavalt 3000, 2000 ja 1000
krooni suuruses summas. EMSL ”Jõud” juhatus jätab endale
õiguse preemia suurused ümber hinnata auhinnafondi piires.

EESTI MAASPORDI LIIDU “JÕUD”

AJALOOPÄEV

Preemiate üleandmine toimub 15. detsembril 2006.a.
Eesti Maaspordi Liit “Jõud”
Lisainfo tel. 662 2650

25. oktoobril Tallinnas
Eesti maaspordiorganisatsiooni
60 tegevusaastat




“Jõu” piirkondlikud spordimängud
“Jõu” väljapaistvad sportlased läbi aegade
Peeter Teesalu – “Jõu” ettevõtmiste teerajaja

15. DETSEMBER 2006 TARTUS
TEATER VANEMUINE KONTSERDISAALIS

“JÕUD” 60
PIDULIK TÄHISTAMINE

