
Spordirahva tänupäev 
 

28. detsembril toimus Kilingi-Nõmme spordihoones Saarde valla spordirahva tänupäev, kuhu 

kuulutuste abiga kõiki huvilisi üritusest osa saama oodati. 

Saarde Vallavalitsuse sporditöö organiseerijad otsustasid aastalõpu spordirahva tänuüritusele 

kutsuda lisaks edukalt valda esindanud sportlastele kõiki huvilisi lähiümbrusest ja kaugemaltki. 

Tavainimese liikumisharrastusele tähelepanu juhtimine on vähemalt võrdväärne edukate sportlaste 

esiletoomisega. Soovist väärtustada aktiivset ja tervislikku eluviisi ja tuua selle tähtsus kuulajate 

mõttemaailma pidas professor Rein Jalak tunniajase loengu liikumisharrastusest Eestis ja välismaal ning 

kehalise koormuse mõjust organismile. Et oskaksime pöörata oma kehalistele ja ealistele iseärasustele 

õigeaegselt tähelepanu ning otsida vastust tekkinud küsimustele, peame ka edaspidi lausa hädavajalikuks 

taoliste seminaride jätkumist.  

 Tänupäeva teine tervise sihipärasema ja teadlikuma jälgimise teema oli suunatud spordi tippudest 

kuni asjaarmastajateni või suisa sporti vihkavatele inimestele. Et Kilingi-Nõmme spordihoone oli endale 

soetanud seljahooldussüsteemi Mastercar venituspingi, tuli seda presenteerima viimaste edasimüüja 

Eestis. Et sellised pingid on hädavajalikud ka tippsportlastele, demonstreeris harjutusi pingil Kilingi-

Nõmmes sündinud äsjane Eesti meister klassikalises kulturismis ja maailmameistrivõistluste 9. koha 

omanik Taavi Koovit. Nagu professor Jalaku loengust selgus, on üha enam lülisamba väärasendeid just 

noorte hulgas. Seega peaksid lapsevanemad ise märkama ja juhtima oma laste tähelepanu nende 

asenditele, et probleemidele õigeaegselt jaole saada. 

 Igal tänupäeval on ka pidulik osa. Selleks, et see meie valla rahvale 2008. aastal meeldejääv oleks, 

palusime üritusele osalema sõudjad. Unustamatuid olümpiaelamusi pakkunud Jüri Jaanson ja Tõnu 

Endrekson olid aastalõpul ettearvatult hõivatud, aga Eesti kuuluvust sõuderiikide hulka on tõestanud 

paljud teisedki. Kuna sõudmises on käesoleval aastal suhteliselt palju edukaid sportlasi ja paljud neist 

Pärnust (s.t meile ligidalt), siis meie tänupäevale jagus neid suisa kolm: Rauno Talisoo, Artur Maier ja 

Andrei Jämsä koos fännklubi eestvedaja Aleksei Lipintsoviga. Loodetavasti nende vahetu ja avatud 

suhtlus, lihtsus, rõõmsameelsus ning veendumus valitud tegevuse õigsuses sütitasid mõneski Saarde valla 

poisis või tüdrukus soovi saada sama edukaks või enamakski.  

Esimesena tuli autasu järele Margus Põldsaar kui SK Saarde logokonkursi võitja. Noor rulafänn 

lootis kätt proovida veel SK Saarde diplomite ja võistlusdressi kujundamisega. Tema on ka Pärnu ja 

Kilingi-Nõmme skateparkide loomise üks initsiaatoreid. Logokonkursile laekunud 63 tööst osutus 

ülekaaluka 46 poolthäälega võitjaks tema töö, kuna sellel kujutatav õun sümboliseerib tervislikku 

toitumist, korv- ja võrkpall koos sulgpallireketiga meie uut spordisaali. Seda logo on väga lihtne kasutada 

nii diplomitel kui riietel. Ülejäänud tööde hulgast mainiksime ära Marin Küla, Martin Merilaine, Martti 

Soomanni, Greg Hallopi, Kaisa Daumi ja Merlin Saare huvitavad lahendused logodeks. SK Saarde tänab 

kõiki, kes saatsid meile oma nägemuse spordiklubi logost, millest oli spordihoones kolm nädalat näitus 

üleval.  

Sõudjad sai kutsutud meie spordirahva tänupäevale ka seetõttu, et paluda nad isadepäeval Allar 

Raja poolt alustatud SK Saarde kiirusliku tšempionaadi sariürituse auhindu üle andma. Et sari lõppes aasta 

viimasel nädalavahetusel ja leidis endale hulgaliselt poolehoidjaid, on soov tuleval aastalgi samasugune 

võistlus korraldada. Tulemuste ja ideega on võimalik tutvuda SK Saarde kodulehel (www.sksaarde.ee). 

Tänupäeva lõpetas Avo Tursk, kultuuri- ja spordinõunik, Saarde valla edukamate sportlaste tänamise ja 

preemiate üleandmisega. 2008. aasta Saarde valla tublimad sportlased olid Sven Koovit, Viire Talts, 

Günter Koovit, Keit Ilves, Siiri Rist ja Sten Kasela. Parimaks meeskonnatööks hinnati 2008. aasta 

Pärnumaa talimängude üldesikohta suusatamises. 

 Ürituse korraldajad tänavad kohale tulnuid ja paluvad spordihoones toimuvaga kursis olemiseks 

külastada tihedamini spordiklubi Saarde kodulehte. 
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