
Kui vana on maijooks... 
 

 

Ei teagi, kui kaugele tuleks ajas tagasi kerida, et hakata otsima praegu maijooksu nimetust 

kandva ümber Kilingi-Nõmme kesklinna pargi toimuva jooksuvõistluse algust. 

Oma kooliajast mäletan seda jooksu „Võidupüha jooksu“, hiljem vist Pargi kohvikuga või 

kesklinna pargiga seoses „Pargijooksu“ nime all. Kaheksakümnendatel oli see vägagi „kuum”, 

tõrvikutega teatejooks, millel osales keskkooli igast klassist vähemalt üks kaheksaliikmeline võistkond 

(4 poissi ja 4 tüdrukut).  

Nõukogude ajal oli Saarde vallas hulgaliselt töökohti ja palju erinevaid asutusi. Igal aastal 

kogunes mai algul lisaks Saarde ja Tali valla erinevate õppeasutuste õpilastele vähemalt 10 – 15 

kohalike asutuste esindust stardijoonele. 

Aeg on teinud oma töö. Paljude suurte ettevõtete likvideerimine on mõjunud jooksulegi. Juba 

üle kümne aasta on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased üritanud traditsioone jätkata 

klassidevahelisi teatejookse korraldades. Kahjuks on kahanenud ka laste arv koolides ja lasteaedades. 

Võistkondi kogunes igal aastal stardijoonele järjest vähem.  

 Uue hoo sai jooksuüritus alates 2008. aasta maijooksust, mil kohalike ettevõtete ja 

spordiseltside aktivistid uuesti kokku tulid, et aastakümneid kestnud tore traditsioon jätkuks. 

Korraldajate meeldivaks üllatuseks oli stardis üheksa stiilselt riietunud kollektiivi ja mitmeaastase 

pausi järel peeti järjekordne teatejooks vanuseklassile 21 ja vanemad.  

Et traditsioon on jätkusuutlik, tõestas ka käesoleva, 2009 aasta 5. mail toimunud maijooks. 

Lisaks Tali Põhikooli ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lastele oli stardijoonel taas üheksa võistkonda 

vanuseklassis 21 ja vanemad.  

Mõistagi tulid auhinnalistele kohtadele kõik kohale tulnud võistkonnad. Sellisel võistlusel 

lihtsalt ei ole kaotajaid. Stiilseima võistkonna eriauhinna nii tutvustuse kui ka riietuse eest pälvis 

vaieldamatult võistkond „112” (Elari, Alar, Kirsti ja Rita), mille liikmed läbisid 1 km distantsi 

päästeteenistuse täisvarustuses ja kiirabi vormiriietuses. Et komplekt oleks täielik, kasutati teatepulga 

asemel elustamisnukku Anne.  

Siinkohal nende võistkonna tutvustus: 

  ANNE metsa jalutama läks, 

  järsku kaela sees käis praks. 

  APPI! APPI! Mis nüüd saab? 

  Sõiduteeni pikk on maa. 

  Helistas siis 112, 

  appi tormas brigaade 2. 

  Kui kiirabi ja päästeamet ühendavad väed, 

  saab ANNE päästetud – küll näed!! 

 

Suureks eeskujuks koolilastele olid teist aastat järjest nende õpetajad. Ainult naistest koosnevale 

õpetajate võistkonnale oli sel aastal veel lisandunud teinegi naiskond - Oberis. Nagu eelmiselgi aastal 

olid nüüdki esindatud meie autoremonditöökojad: Lavi Autoteenindust ja Target Auto. Uue 

spordihoone töötajaskondagi sai sel õhtul jooksurajal näha. Saarde valla spordiklubidest oli ainsana 

stardijoonel SK Saarde ja seegi kord kolme võistkonnaga: jalgrattatiim, jooksumeestest ja 

korvpalluritest koosnev nelik. Kiireimaks osutus teist aastat järjest SK Saarde võrkpallitiim.  
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