1989 – jätkub…..
Tartumaa – Soome Savo

Pomminvarmaa on!
Kansainvälinen toiminta voimistaa!
Tässä julkaisussa on tekstit Viron Urheiluliitto ”Voiman” – Eestimaa Spordiliit Jõudin
alaisen Tarton maakunnan urheiluliiton 90-vuotisjuhlakirjaan.

2022 Tartumaa Spordiliit 90 v.

Pomminvarmaa on!
Kansainvälinen toiminta voimistaa!
Tämän ”Kansainvälinen toiminta vahvistaa” julkaisun tekstit on kirjoitettu pyyntöön
pohjautuen Suomeksi Varkaudessa ja toimitettu virolaisen yhteistyökumppanin
Tarton maakunnan urheiluliiton toimistoon.
Siellä ne käännetty Viroksi ja valtaosa, toivottavasti kaikki niistä julkaistaan kuvineen
9.6.2022 ilmestyvässä yhteistyökumppanimme maakunnallisen urheiluliiton Tartumaa
Spordiliit organisaation 90-vuotisjuhlakirjassa.
Useissa kohdissa lauseiden sanamuodot pohjautuvat siihen, että kirjoitukset on
tarkoitettu käännettäväksi Viroksi ja julkaistavaksi tartolaisten omassa juhlakirjassa.
1989 käynnistyi TUL:n Savon piirin vilkas lähes saman laajuinen yhteistyö silloisen
piirin puheenjohtaja Juha Koivulan toimesta myös Venäjän Karjalan tasavallan
urheilukomitean kanssa, sitä saatiin Hannu Kiminkisen koordinoimana toteutettua
lähes liki kaksikymmentäviisi vuotta. Tästä olisi varmaankin aihetta myös joskus
kirjoittaa?
Tekstit:
Kuvat:
Julkaisun taitto:
Tuotanto:
Kustannus:

Hannu Kiminkinen
Hannu Kiminkisen arkistot, Maria Kilk, Agu Laas ja Taavi Nagel
Hannu Kiminkinen
2022 tammikuu, Varkauden Urheiluseurat ry
Hannu Kiminkinen, Tartumaa Spordiliit ja Varkauden
Urheiluseurat ry:n Urheilun Jäljet hanke

Tekstit Tartossa Viroksi on kääntänyt Irma Saares.

www.tartumaasport.ee

Yhteistyötä suomalaisten kanssa
Tarton maakunnan urheiluliitolla on ollut hyvin vilkasta yhteistyötoimintaa suomalaisten kanssa vuoden 1989
maaliskuusta alkaen.
Yhteistoiminta käynnistyi silloin onnenkantamoisena Tarton maakunnan Elvan kaupungissa, missä
järjestettiin seitsemänkertaisen painin maailmanmestari Jaan Jaagon XII muistopainit.
Näissä kilpailuissa oli mukana TUL:n Savon piirin toiminnanjohtaja Hannu Kiminkisen johdolla usean eri
seuran edustajista koostunut poikapainijoukkue. Vierailukutsu kilpailuihin ohjautui hänelle vahingossa
Suomen Työväen Urheiluliiton keskustoimistosta. Sen oli allekirjoittanut Tarton maakunnan hallituksen
urheiluosaston edustajan ominaisuudessa Rein Härmoja.
Lähes viikon kestoisen kisamatkan aikana painijoukkueen johtohenkilöillä oli useita tapaamisia Tarton
maakunnan urheiluliiton toiminnanjohtaja Lembit Torun kanssa. Näiden tapaamisten yhteydessä hän sai
TUL:n Savon piirin edustajana olleen Kiminkisen intoutumaan yhteistyön rakentamisesta. Toiminta alkoikin
hyvin vilkkaana ja laajeni pikavauhdilla useisiin eri urheilulajeihin ja toimintoihin siten, että ensimmäinen
kirjallisen yhteistyösopimus allekirjoitettiin Tartossa lokakuussa v. 1991.

Yhteistoimintaa myös muualle Viroon
Tämän jälkeen Tarton maakunnan ja TUL:n Savon piirin myötävaikutuksen turvin toiminta laajeni Jõudin
pääsihteeri Ants Saaren avustamana myös muihin Viron maakuntiin.
Toteutettu kansainvälinen toiminta on ollut nuorten osalta oikein oivallisen hyvää kasvatustoimintaa:
matkoilla ovat silmät avautuneet näkemään, miten naapurimaassa eletään ja toimitaan. Eivätkä
toteutuneessa yhteistyössä aikuisikäisetkään ole jääneet paitsi virikkeistä.
Kädet on paukautettu useasti yhteen, hihat on usein kääritty, yhteistyön vaatimaa ”kiimaa ja intoa
kansainväliseen toimintaan on ollut kuin ilmaa ilmapallossa”. Tämän myötä tulosta on syntynyt!
Vilkas yhteistoiminta on poikinut myös runsaasti pitkäkestoisia perhe- ja ystävyyssuhteita virolaisten ja
suomalaisten välille.

Koostöö soomlastega
Tartumaa Spordiliidul on olnud väga elav koostöö soomlastega alates 1989. aasta märtsist.
Ühistegevus käivitus õnnega pooleks Tartumaal Elva linnas, kus toimusid maadluse seitsmekordse
maailmameistri Jaan Jaago XII mälestusvõistlused.
Nendel võistlustel osales ka mitme eri klubi esindajatest koosnenud poiste maadlusvõistkond Soome
Töölisspordiliidu (TUL-i) Savo piirkonna tegevjuht Hannu Kiminkise juhtimisel. Kutse võistlustele oli ta
kogemata saanud Soome Töölisspordiliidu keskkontorist. Sellele oli Tartu maavalitsuse spordiosakonna
esindajana alla kirjutanud Rein Härmoja.
Ligi nädalase võistlusreisi ajal oli maadlusvõistkondade juhtidel mitmeid kohtumisi Tartumaa Spordiliidu
tegevdirektori Lembit Toruga. Nendel kohtumistel õnnestus tal TUL-i Savo piirkonna esindajaks olnud
Kiminkist koostöö ülesehitamisest innustuma panna. Tegevus algaski küllalt vilkana ja laienes kiirtempos
paljudele eri spordialadele ja tegevustesse, nii et esimene kirjalik koostööleping kirjutati alla Tartus 1991.
aasta oktoobris.

Ühistegevus ka mujale Eestisse
Seejärel laienes tegevus Tartumaa ja TUL-i Savo piirkonna osalusel ning Jõudi peasekretäri Ants Saare abil
ka teistesse Eesti maakondadesse.
Teostatud rahvusvaheline tegevus on noorte osas olnud võrratult hea kasvatustegevus: reisidel on silmad
avanenud nägema, kuidas naaberriigis elatakse ja tegutsetakse. Samuti said teostunud koostööst uusi
stiimuleid täiskasvanudki.
Käsi on tihti kokku löödud, käiseid on tihti üles kääritud, koostöö poolt eeldatavat „iha ja indu
rahvusvahelises tegevuses on olnud nagu õhku õhupallis“. Tänu sellele on sündinud tulemusi!

Aktiivne ühistegevus on eestlaste ja soomlaste vahel rohkesti ka pikaaegseid pere- ja sõprussuhteid
tekitanud.

Virolaisten ja suomalaisten
väliseen liikunnan ja urheilun
yhteistyöhön ovat vauhtia,
intoa ja liekkiä sytyttäneet yli
kolmekymmentä vuotta
Hannu Kiminkinen ja Lembit
Toru. Kuva on otettu
suomalaisten
urheiluveteraanien matkan
aikana v. 1991 venäläisessä
Petserin luostarissa.
Eestlaste ja soomlaste
vahelisse kehakultuuri ja
spordi koostöösse on hoogu,
indu ja leeki üle kolmekümne
aasta sütitanud Hannu
Kiminkinen ja Lembit Toru.
Foto on tehtud Soome
spordiveteranide reisi ajal
1991. aastal Petseri kloostris.

Elvassa roihahti yhteistyön liekki
Vuoden 1989 maaliskuinen XII Jaan Jaagon muistopainiturnaus oli suomalaisten kanssa käynnistyneen
mittavan yhteistyön alkulaukaus. Elvassa oli vieraana TUL:n Savon piirin kokoama joukkue, mikä koostui
pienistä poikapainijoista. Isäntien ja emäntien ihmettelyn alaisena olikin se, että ”miten näin pienet pojat
pääsevät ulkomaille matkustamaan?”
Vieraana olleessa joukkueessa oli nuoria painijoita omaa painin ja elämän kokemustaan kartuttamassa
Joroisista, Iisalmesta, Leppävirralta, Varkaudesta ja Jyväskylästä. Virossa elettiin Neuvostoliiton ajan
viimeisiä vuosia. Tämän myötä jokaiselle pikkupojalle maksettiin Kaimo Anderssonin hankkimana
päivärahoina kaksisataa (200.-) ruplaa. Sen aikaisen työmiehen kuukausipalkan suuruisen rahan
kuluttaminen toikin pikkupojille kovia paineita. Miten ne saadaan kulutettua, kun vähäisissä kaupoissakaan ei
ole suuremmin ostettavaa? Tämän suomalaispojat hoitivat siten, että ostivat Elvan kaupoista kaiken
mahdollisen kiinnostavan, Coca Colat ja rullalaudat, joilla huristelivat Elvan pikkukaupungin kaduilla. Tästä
seurasi se, että jotkut vanhukset huutelivat poikien perään: ”Suomen kapitalistit”. Joukkueen johtajisto
puolestaan osti saaduilla päivärahoillaan Kaimo Anderssonin avustamana Tarton Kauppamajan tiskin alta
kristallimaljakoita.

Ystävälliset isännät ja emännät
Onnistuneen ja mieliin painuneen kilpailun ja vieraiden matkan käytännön järjestelyjä olivat hoitamassa
painimies Kaimo Andersson, Elvan sovhoosin johtaja Kalju Herman ja Elvan silloisen painivalmentaja
Matin vaimo Lilja Tamm.
Suomen joukkueen painijoille ei suuremmin tullut kisamenestystä, mutta matka oli painijoille ja myös
joukkueen vetäjille niin onnistunut, että useimmat ovat matkanneet kisa- ja turistimatkalle useasti Viroon.
Maakunnan painiväelle tuli samalla mahdollisuus Suomeen matkustamiseen ja kilpailuihin osallistumiseen.

Elvas süttis koostööleek
1989. aasta märtsikuu XII Jaan Jaago mälestusturniir oli soomlastega käivitunud ulatusliku koostöö algpauk.
Elvas oli külas TUL-i Savo piirkonna võistkond, mis koosnes väikestest maadluspoistest. Võõrustajate
imestuse objektiks oligi see, „kuidas küll nii väikesed poisid välismaale reisile pääsevad?“

Oma maadlus- ja elukogemust täiendamas olevad külalisvõistkonna noored maadlejad olid pärit Joroisest,
Iisalmest, Leppävirralt, Varkausist ja Jyväskyläst. Eestis elati Nõukogude Liidu ajajärgu viimaseid aastaid.
Igale poisile maksti tänu Kaimo Anderssonile päevaraha kakssada (200.-) rubla. Tolleaegse töömehe
kuupalga suuruse raha kulutamine tekitas aga poistele suuri pingeid. Kuidas saab raha ära kulutada, kui neis
vähesteski kauplustes ei ole eriti midagi osta? Väikesed soomlased lahendasid selle nii, et ostsid Elva
kauplustest kõike, mis neid huvitas – Coca Colat ja rulasid, millega vurasid Elva tänavatel. Sellest tulenes
aga see, et mõned vanurid hüüdsid poistele järele: „Soome kapitalistid“. Võistkondade juhid aga ostsid
saadud päevarahade eest Kaimo Anderssoni abil Tartu Kaubamajast leti alt kristallvaase.

Sõbralikud võõrustajad
Õnnestunud ja meeldejääva võistluse ja külaliste reisi praktiliste korralduste eest hoolitsesid maadlusmees
Kaimo Andersson, Elva sovhoosi direktor Kalju Herman ja Elva tollase maadlustreeneri Mati abikaasa
Lilja Tamm.
Soome võistkonna maadlejaid ei saatnud eriline võistlusedu, kuid reis oli nii maadlejatele kui ka võistkonna
eestvedajatele nii õnnestunud, et hiljem on enamik neist tihti reisinud võistlus- ja turismireisile Eestisse.
Ühtlasi sai maakonna maadlusvägi võimaluse reisida Soome ja osaleda seal võistlustel.

Suomen pojat noudettiin
Tallinnasta sen aikaisella
neuvostoliittolaisella ”eksoottisella
luksus-pikkubussilla”, vieraita
vastaanottamassa oli Tiit
Kruusement, jonka vieressä
kuvassa Suomen joukkueessa
painituomarina toiminut Martti
Pykäläinen.
Soome poegadele tuldi
Tallinnasse järele
nõukogudeaegse „eksootilise
luksus-väikebussiga“, külalisi oli
vastu võtmas Tiit Kruusement,
kelle kõrval on pildil Soome
võistkonnas maadluskohtunikuna
tegutsenud Martti Pykäläinen.

Jaan Jaagon painien perinteisiin on
kaiken aikaa kuulunut mestarin
muistokivellä vierailu, tämä kuva
vuodelta 1989.
Jaan Jaago mälestusvõistluste
traditsioonide hulka on alati
kuulunud meistri mälestuskivi juures
käimine, käesolev foto on aastast
1989.

.

Matkanjohtajana toimineen vahvan
painitaustan omaavasta TUL:n
Savon piirin toiminnanjohtaja Hannu
Kiminkisestä ja Elvan 1989
painiturnauksen päätuomari Kaimo
Anderssonista tuli vuosien
saatossa oikein pitkäaikaiset ja
hyvät ystävät. Kuvassa on
ystävyysuran ensimmäinen kilistys.
Reisijuhina tegutsenud ja tugevat
maadlustausta omavast TUL-i Savo
piirkonna tegevdirektorist Hannu
Kiminkisest ja Elva 1989. aasta
maadlusturniiri peakohtunikust
Kaimo Anderssonist said
aastatega pikaaegsed ja head
sõbrad. Pildil on tulevase pika
sõpruse esimene klaasikõlistus.

Perinteiseen tapaan Jaan Jaagon
painiturnaukseen
maailmanmestarin perheen
tervehdyksen toi poika Jaan
Jaago. Kuvassa taustalla
vasemmalla on Ants Järv,
maaherra Robert Närskä, Kauko
Rekonen Jyväskylästä, Aulis
Immonen Varkaudesta ja Reijo
Saarivainio Iisalmesta.
Traditsiooniliselt tõi Jaan Jaago
maadlusturniirile maailmameistri
pere tervituse poeg Jaan Jaago.
Pildil taga vasakul Ants Järv,
maavanem Robert Närskä, Kauko
Rekonen Jyväskyläst, Aulis
Immonen Varkausist ja Reijo
Saarivainio Iisalmist.

XII Jaan Jaagon painiturnauksessa
roihahti yhteistyön liekki. 1989
kisatulen Elvassa sytytti Tarton
maakunnan silloinen maaherra
Robert Närskä.
XII Jaan Jaago maadlusturniiril süttis
koostööleek. 1989. aasta võistluste
tule süütas Elvas Tartumaa
tolleaegne maavanem Robert
Närskä.

Toimistotekniikka uusiksi
90-luvun alkupuolella elettiin sellaista aikaa, ettei Tarton maakunnan urheiluliiton toimistotekniikka ollut aivan
nykyaikaisessa digi-ajassa. TUL:n Savon piirin kanssa tehdyn yhteistyön myötä Fortuna kadulla ollut toimisto
saatiin tekniikan osalta varustettua silloisen mittakaavan mukaan ihan ajantasaiseksi.

Telefaxi Tartoon
Urheiluun liittyvien matkojen aikana Hannu Kiminkinen toimitti toimistolle uusia korjausnauhalla varustettuja
sähkökirjoituskoneita, kopiokoneen ja telefax-laitteen. Faxi olikin Tartoon vielä vuoden 1991 alussa aivan
uutta ja ihmeellistä tekniikkaa, näitä laitteita ei siihen aikaan ollut kaupungissa kuin vain muutamassa
toimistossa. Tietokoneista ei silloin ollut vielä kuin vain ihan aavistuksen tietoa, internetistä ei hajuakaan!
Vuosikymmen alkupuolella saatiin suomalaisilta neuvoja ja apua myös urheiluliiton toimintojen sekä
sääntöjen muuttamiseen länsimaisen mallin mukaiseksi.
Vastineeksi näistä koneista ja palveluista Tarton maakunnan urheiluliitto valmistutti Suomeen viirejä, mitkä
oli varustettu yhteistyökumppanin TUL:n Savon piirin jäsenseurojen tunnuksilla.

Kontoritehnika uueks
90-ndate aastate algul elati sellist aega, et Tartumaa Spordiliidu kontoritehnika ei olnud päris kaasaegse
digiajastu tasemel. TUL-i Savo piirkonnaga tehtud koostöö raames saadi Fortuuna tänaval asunud kontor
tolleaegse arusaama järgi tehnika osas päris ajakohaselt varustatuks.

Faks Tartusse
Sporditegevusega seotud reiside ajal toimetas Hannu Kiminkinen kontorisse uusi paranduslindiga elektrilisi
kirjutusmasinaid, koopiamasina ja telefaksseadme. Faks oligi Tartus veel 1991. aasta algul päris uus ja
imeline tehnika, neid seadmeid oli tol ajal linnas ainult mõnes kontoris. Arvutitest oli tollal vaid väheke aimu,
internetist ei lõhnagi!
Aastakümne algul saadi soomlastelt nõuandeid ja abi ka spordiliidu toimingute ja reeglite muutmiseks
läänemaade sarnaseks.
Vastutasuks masinate ja teenuste eest tellis Tartumaa Spordiliit Soome jaoks vimpleid, mis olid varustatud
koostööpartneri TUL-i Savo piirkonna liikmesseltside sümbolitega.

Tarton maakunnan toimistossa
töissä olleet Koidula Villipin ja Kaie
Sarapuun työtä suuresti helpotti kun
kirjoituksia sai koneella korjattua ja
kutsutkin Suomeen lähti telefaxeja
lähettämällä, postimerkkien kulutus
väheni.
Tartumaa kontoris töötanud Koidula
Villipi ja Kaie Sarapuu töö muutus
palju hõlpsamaks, kui tekste sai
masinal parandada ja kutseidki sai
Soome saata faksiga, postmarke
kulus vähem.

Suomalaisten kanssa sopimuksiin pohjautuvaa toimintaa
Vuonna 1989 käynnistynyt yhteistoimintaa suomalaisten, varsinkin Työväen Urheiluliiton TUL:n Savon piirin
kanssa on ollut pääsääntöisesti allekirjoitettuihin sopimuksiin pohjautuvaa toimintaa. Etenkin alkuvuosina
yhteistyön toteutuksen periaatteena oli vastavuoroisuus. 2000-luvulle siirryttäessä toiminta on muuttunut sen
hetkisten tarpeiden mukaiseksi.
Ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin Tarton maakunnan hallituksen tiloissa 28.10.1991.
Allekirjoittajat selviävät tässä osiossa olevan kuvan tekstistä.
Vuoden 1992 joulukuussa Varkaudessa yhteistyösopimus laajeni siten, että tartolaisten ja savolaisten
kanssa yhteistyöhön iloisesti hyppäsi silloinen Eestin Maaurheiluliitto Jõud allekirjoittajaan liiton pääsihteeri
Ants Saar. Tämän uudistamisen myötä suomalaisten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä viriteltiin onnistuneesti
myös muiden virolaisten maakuntien urheiluliittojen kanssa. Tästä laajenemisesta on tähän historiateokseen
kirjattu oma luku.

Sopimuspohjaa yritettiin laajentaa
Vuoden 1995 kesäkuussa Tarton maakunnan ja Savon piirin välistä sopimusta päivitettiin siten, että
virolaisten puolesta allekirjoittaneina tahoina oli Tarton maakunnan hallitus, allekirjoittajana maaherra Jaan
Õunapuu. Tarton Itsehallintoliiton nimen sopimukseen kirjasi Tiit Kubri ja Tarton Maaurheiluliiton puolesta
puheenjohtaja Aivar Soop ja toiminnanjohtaja Lembit Toru. Suomalaisten puolesta uutta oli se, että
mukaan tuli silloin toimintaa toteuttanut Itä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry allekirjoittajinaan puheenjohtaja
Ahti Karttunen ja kehityspäällikkö Reijo Ruokonen. Suomesta sopimuksen edelleen allekirjoitti
puheenjohtaja Matti Hiltusen toimesta TUL:n Savon piiri ry ja laajeni siten, että mukaan tuli myös Hannu
Kiminkisen johtama Varkauden Urheiluseurat ry. Sopimuspohjan laajentaminen ei kuitenkaan tuonut
mukanaan toimintoihin odotetunlaista uutta potkua. Kaikki yhteistyö järjestyi tämänkin jälkeen hyvin
vilkkaana Tarton maakunnan urheiluliiton ja TUL:n Savon piirin välisenä toimintana, muista ei suuremmin
ollut apua.
Suomessa tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi TUL:n Savon piirin asemasta allekirjoittajaksi
vuonna 2019 tuli TUL Järvi-Suomi ry. Samassa tilaisuudessa joulukuussa 2019 Elvassa uudistettiin myös
Varkauden Urheiluseurat ry:n kanssa ollut sopimus. Kummankin sopimuksen suomalaisten puolesta
allekirjoitti näiden järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen. Tarton maakunnan urheiluliiton puolesta
nimen sopimuksiin kirjoitti liiton puheenjohtaja Aivar Soop.

Soomlastega lepingutel põhinev tegevus
1989. aastal alanud koostöö soomlaste, eelkõige Töölisspordiliidu Savo piirkonnaga on valdavalt olnud
allkirjastatud lepingutel põhinev tegevus. Eeskätt algusaastatel oli koostöö aluseks vastastikkuse printsiip.
21. sajandil on tegevus muutunud hetkevajadustele vastavaks.
Esimene koostööleping kirjutati alla Tartu maavalitsuse ruumides 28.10.1991. Allakirjutanud selguvad
käesoleva osa pildiallkirjast.
Varkauses 1992. aasta detsembris laienes koostööleping nii, et tartlaste ja savolaste koostöösse hüppas
rõõmsalt sisse tolleaegne Eesti Maaspordiliit Jõud, allkirja andis liidu peasekretär Ants Saar. Selle
uuenduse kohaselt liideti soomlastega toimuvasse koostöösse õnnestunult ka Eesti teiste maakondade
spordiliitusid. Seda laienemist käsitletakse käesoleva ajaloolise kirjutise eri peatükis.

Lepingulist tegevust üritati laiendada
1995. a juunis uuendati Tartumaa ja Savo piirkonna vahelist lepingut sedasi, et eestlaste poolt oli partneriks
Tartu maavalitsus, allakirjutajaks maavanem Jaan Õunapuu. Tartumaa Omavalitsuste Liidu nime kirjutas
lepingusse Tiit Kubri ning Tartu Maaspordiliidu poolt andsid allkirja esimees Aivar Soop ja tegevdirektor
Lembit Toru. Soomlaste poolt oli uuenduseks see, et liitusid tollal TUL-i tegevust ellu viinud Ida-Soome
Kehakultuuri- ja Spordiühingu esimees Ahti Karttunen ja arendusjuht Reijo Ruokonen. Soome poolelt
andis lepingule ikka veel allkirja TUL-i Savo piirkonna esimees Matti Hiltunen ja leping laienes nii, et kaasati
ka Hannu Kiminkise juhatatav ühing Varkause Spordiseltsid. Lepingu laiendamine ei toonud siiski kaasa
tegevuse oodatud uut tõuget. Kogu koostöö toimus pärast sedagi vilkalt Tartumaa Spordiliidu ja TUL-i Savo
piirkonna vahel, teistest ei olnud suurt abi.

Soomes toimunud organisatsiooniliste muutuste tõttu sai TUL-i Savo piirkonna asemel 2019. aastal
lepingupartneriks ühing TUL Järvi-Suomi. Samal üritusel Elvas 2019. a detsembris ajakohastati ka ühinguga
Varkause Spordiseltsid kehtinud leping. Mõlemale lepingule andis soomlaste poolelt allkirja nende
organisatsioonide esimees Hannu Kiminkinen. Tartumaa Spordiliidu poolelt kirjutas oma nime lepingusse
liidu esimees Aivar Soop.

Ensimmäistä yhteistyösopimusta
olivat allekirjoittamassa
toiminnanjohtajat Lembit Toru ja
Hannu Kiminkinen. Taustalla
toimenpidettä seuraamassa TUL:n
Savon piirin varapuheenjohtaja
Leena Immonen, Tarton maaherra
Robert Närskä, puheenjohtajat
Juha Koivula ja Arnold Piiskop.
Esimesele koostöölepingule andsid
allkirja tegevdirektorid Lembit Toru
ja Hannu Kiminkinen. Tagaplaanil
toimingut jälgimas TUL-i Savo
piirkonna aseesimees Leena
Immonen, Tartu maavanem Robert
Närskä, esimehed Juha Koivula ja
Arnold Piiskop.

Viimeisten voimassa olevien
sopimusten allekirjoittajina toimivat
Tarton maakunnan urheiluliiton
pitkäaikainen puheenjohtaja
kansainväliseen toimintaan
innostunut Aivar Soop ja monessa
toimessa mukana oleva Hannu
Kiminkinen, kuva 2019 Maria Kilk.
Viimaste kehtivate lepingute
allkirjastajad Tartumaa Spordiliidu
pikaaegne esimees,
rahvusvahelisest tegevusest
innustunud Aivar Soop ja mitmes
ametis tegutsev Hannu
Kiminkinen, foto Maria Kilk 2019.

Pohja seuratoiminnoissa!

Tartto – Savo

Tarton maakunnan urheiluliiton
puolella suomalaisten kanssa
tapahtuneiden toimintojen ja
paperitöiden toimeenpanevana
turbomoottorina on lähes koko
kolmenkymmenen vuoden ajan
toiminut Kaie Sarapuu, kuva
2019 Maria Kilk.
Tartumaa Spordiliidu poolel on
soomlastega toimuva tegevuse
ja paberitööga tegeleva
turbomootorina ligi
kolmkümmend aastat tegutsenud
Kaie Sarapuu, foto Maria Kilk
2019.

Kansainvälinen yhteistyö on voimistanut
Tarton maakunnan urheiluliitto on toteuttanut suomalaisten kanssa yhteistoimintaa hyvin useassa eri
urheilulajissa sekä kuntoliikunta-, nuoriso- ja veteraanitoiminnassa. Laaja-alaisinta ja jämerintä yhteistyö on
ollut lentopallossa ja kreikkalais-roomalaisessa painissa. Lentopallon osalta pääpaino on ollut aikuisikäisten
toiminnassa ja painissa puolestaan vahva painotus nuorisotoiminnassa.
Lisäksi lajivaihtoa on toteutettu hiihdossa, jalkapallossa, koripallossa, petanquessa, rantapainissa,
saappaanheitossa, pöytätenniksessä, triathlonissa, uinnissa, yleisurheilussa ja voimanostossa. Eksoottisin
laji yhteistoiminnan saralla on ollut lypsyjakkaran heitto. Eikä ”yöjuoksukaan” ole unohtunut!
Mieleenpainuvimpia matkoja Suomeen on ollut osallistuminen Varkaudessa vuoden 1990 nuorten LETEleirille ja v. 2003 Kuopiossa järjestetyille Työväen Urheiluliiton nuorten talvipäiville. Kummallakin matkalla
maakunnan edustajia oli osallistumassa useassa lajissa. Erikoista tällä muistiin painuneella matkalla oli se,
että Kuopio-hallissa kisailtiin samanaikaisesti seitsemässä eri urheilulajissa.

Ystäviä on muistettu
Vuosien saatossa tartolaiset toimijat ja joukkueet ovat osallistuneet Suomessa kilpailuiden lisäksi TUL:n
liittojuhlille, piirien ja seurojen juhlatapahtumiin sekä seminaareihin. Vastaavasti suomalaiset ovat aktiivisesti
olleet mukana Tarton maakunnan ja Jõudin järjestämissä karkeloissa.
Merkittävää yhteistyössä on ollut toiminnallisuuden lisäksi molemminpuolinen muistaminen. On osallistuttu
aktiivisten henkilöiden ja seurojen juhlatilaisuuksiin ja syntymäpäiville. Tarmon maakunnan urheiluliiton
toimijat ovat saaneet suomalaisilta useita merkittäviä huomionosoituksia ja kunniamerkkejä.

Rahvusvaheline koostöö on võimestanud
Tartumaa Spordiliit on soomlastega koostööd teinud mitmetel spordialadel ning harrastusspordis, noorsooja veteranspordis. Kõige laiaulatuslikum ja tugevam on koostöö olnud võrkpallis ja Kreeka-Rooma
maadluses. Võrkpallis on rõhuasetus olnud täiskasvanute tegevuses, maadluses seevastu
noorsootegevuses.
Lisaks on vastastikust vahetust teostatud suusatamises, jalgpallis, korvpallis, petangis, rannamaadluses,
saapaviskes, lauatennises, triatlonis, ujumises, kergejõustikus ja tõstmises. Kõige eksootilisem ala
ühistegevuses on olnud lüpsipingivise. Ega ööjookski pole ununenud!

Verkostoituminen vahvistaa!

Ühed meeldejäävamatest reisidest Soome on olnud osalemine noorte LETE-laagris Varkausis 1990. aastal
ja 2003. aastal Kuopios korraldatud Töölisspordiliidu noorte talvepäevadel. Mõlemal reisil võtsid maakonna
esindajad osa mitmetest spordialadest. Kuopios oli eriline oli see, et spordihallis võisteldi samaaegselt
seitsmel eri spordialal.

Sõpru on meeles peetud
Aastate jooksul on tartlastest funktsionärid ja võistkonnad lisaks võistlustele osalenud Soomes ka TUL-i
pidustustel, piirkondade ja seltside pidulikel sündmustel ning seminaridel. Samuti on soomlased aktiivselt
olnud kaasatud Tartumaa ja Jõudi korraldatud pidulikel sündmustel.
Tähelepanuväärne on koostöös lisaks tegevusele olnud ka mõlemapoolne meelespidamine. On osaletud
aktiivsete tegutsejate ja ühingute pidulikel sündmustel ja sünnipäevadel. Tartumaa Spordiliidu inimesed on
soomlastelt saanud hulgaliselt auväärseid tähelepanuavaldusi ja aumärke.

TUL:n Savon piirin jäsenseurojen
veteraaneista muodostunut joukkue oli
Tarton maakunnan urheiluliiton
vieraana vuonna 1990. Kuva
Luuniassa olevalta hevospatsaalta.
TUL-i Savo piirkonna liikmesseltside
veteranidest moodustatud võistkond oli
Tartumaa Spordiliidul külas 1990.
aastal. Foto Luunjas asuva hobuse
monumendi juurest.

Tarton maakunnan edustajat osallistuivat
vuoden 1999 Suomen Työväen Urheiluliitto
TUL:n ry:n 80-vuotisjuhlille. Iltatilaisuudessa
napatussa kuvassa Savon piiri
puheenjohtaja Matti Hiltunen,
yhteistoiminnan moottori Hannu
Kiminkinen, Jõudin Ants Saar ja Helen
Mats, Pärnun maakunnan Kaiu Kustasson
ja Lembit Toru.
Tartumaa esindajad osalesid 1999. aastal
Soome Töölisspordiliidu TUL 80.
aastapäeva pidustustel. Piduõhtul
klõpsatud pildil Savo piirkonna esimees
Matti Hiltunen, ühistegevuse mootor
Hannu Kiminkinen, Jõudist Ants Saar ja
Helen Mats, Pärnu maakonnast Kaiu
Kustasson ja Tartu maakonnast Lembit
Toru.

Tärkeää menestyvässä yhteistyössä:

Seuratoimintojen tukeminen!

Kuopiossa v. 2003 järjestettyjen nuorten
talvipäivien kisakatsomossa lajitoimintoja
olivat seuraamassa Lembit Toru, Aivar
Soop, Kaie Sarapuu ja Võnnun
liikunnanopettaja Triinu Kask.
Kuopios 2003. a korraldatud noorte
talvepäevade võistlusi jälgimas Lembit
Toru, Aivar Soop, Kaie Sarapuu ja
Võnnu kehalise kasvatuse õpetaja Triinu
Kask.

Painin osalta yhteistoimintaan ovat
vuosien saatossa suuresti
vaikuttaneet edesmenneet
painilegendat Länteen Vahur
Proovel ja Sorsakosken Teräs
seuran Eino Huttunen.
Maadluse osas panustasid aastate
jooksul suuresti ühistegevusse
lahkunud maadluslegendid Vahur
Proovel Lähtelt ja Eino Huttunen
Sorsakoski klubist Teräs.

Yhteistoiminta laajeni muihin maakuntiin
Tarton maakunnan urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton Savon piirin vuonna 1989 toteuttama yhteistyö
laajeni jo 90-luvun alkupuolella myös muiden Jõudin alaisten maakunnallisten liittojen kanssa toteutetuksi
toiminnaksi. Tämän yhteistyötoiminnan vauhdittajana on ollut pääsihteeri Ants Saar.
Harjun maakunnan urheiluliiton vahvan motocross-taustan omaavan silloisen johtajan Valdek Grossin
kanssa saatiin aikaiseksi yhteistoimintaa aikuisten lentopallossa, duathlonissa, triathlonissa ja
moottoripyöräilyn speedwayssa.

Hiidenmaalle ihan uutta toimintaa
Hiidenmaalle suomalaiset veivät petanquen välineitä ja antoivat vankkaa opastusta lajitoiminnan
käynnistämisessä. Tässä lajissa Hiidenmaalle tulikin heti muutaman vuoden harjoittelun jälkeen Kanadasta
nuorten MM-mitali. Toinen suomalaisten maakuntaan toimittama laji välineineen oli salibandy, missä Helen
Mastin kertoman mukaan saarelle on tullut myös menestystä. Hiidenmaalaisten kanssa leveäalaisinta
toimintaa on ollut tyttöjen lentopallossa.

Silloisen urheiluliiton autonkuljettaja ”ulkoministeri” Urmas Virrojan kanssa tytöt ovat vierailleet mm.
Korpilahdella ja osallistuneet usealla paikkakunnalla nuorten suuriin Power Cup turnauksiin. TUL:n
painiveteraanien kesäpäivät on järjestetty myös Kärdlassa. Hiidenmaalaisten kanssa tehdyn yhteistyön
moottori alkuvaiheessa on ollut Ene Mänd.
Yhteistyötä on väännetty menestyksellisesti myös Pärnun maakunnan urheiluliiton kanssa. Suomalaiset
aikuisikäiset lentopalloilijat ovat pelanneet pärnulaisten kesäpäivillä ja vastavuoroisesti miehet ovat
osallistuneet useampana vuonna Savossa Kuopion Kuntoviikon turnauksiin. Veteraani ikäiset miehet ovat
pelanneet Pärnussa urheilujohtaja Kaiu Kustassonin organisoimana Pärnussa salibandyä. Kolmisen
kymmentä Suomen Työväen Urheiluliiton työntekijää vietti kesäpäivät Pärnussa 90-luvun puolen välin
paikkeilla. Nuorten kreikkalais-roomalaisen painin perinteinen liitto-ottelu Jõud – Kalev – TUL järjestettiin
Pärnun Paikusella vuoden 2018 syyskuussa, isäntinä maksajana toimineen Kalevin Aleksander Tammertin
lisäksi toimivat Pärnun maakunnan urheiluliitto ja painiseura Leo. Virolaisten kanssa tapahtuneen yhteistyön
moottorina toiminut Hannu Kiminkinen on liki kymmenen vuoden ajan asunut osan ajastaan Pärnussa.
Vuosien saatossa Tarton maakunnan urheiluliiton, Ants Saaren, Tarmo Voltin ja TUL:n Savon piirin
vauhdittamana TUL:n toimijat ja joukkueet ovat osallistuneet Viron valtakunnallisille kesä- ja talvipäiville
Saarenmaan Kuresaaressa, Haapsalussa, Põlvassa, Rakveressä, Tallinnassa, Tartossa, Valgassa,
Viljandissa ja Võrussa. Vastavuoroisesti virolaiset ovat osallistuneet TUL:n liittojuhlille, piirien ja seurojen
juhlatapahtumiin.

Ühistegevus laienes teistesse maakondadesse
Tartumaa Spordiliidu ja Töölispordiliidu Savo piirkonna 1989. aastal algatatud koostöö laienes juba 90-ndate
aastate algul ka Jõudi teiste maakonnaliitudesse. Ühistegevusele oli hooandjaks peasekretär Ants Saar.
Harjumaa Spordiliidu tolleaegse juhi Valdek Grossiga, kes oli tuntud tugeva motokrossi entusiastina, viidi
ellu ühistegevust täiskasvanute võrkpallis, duatlonis, triatlonis ja mootorrattaspordi speedways.

Hiiumaale täiesti uus tegevus
Hiiumaale viisid soomlased petangi vahendeid ja andsid põhjalikku õpetust spordiala käivitamisel. Sellel alal
tuligi Hiiumaale vaid mõne aasta harjutamise järel Kanadast noorte MM-medal. Soomlaste teine maakonda
viidud spordiala koos vahenditega oli saalihoki, kus Helen Masti sõnade järgi on saarerahvas edu
saavutanud. Hiidlastega on kõige laiapõhjalisem koostöö olnud tütarlaste võrkpallis. Tolleaegse spordiliidu
autojuhi „välisminister“ Urmas Virrojaga on tüdrukud käinud muu hulgas külas Korpilahtis ja osalenud
mitmetes paikkondades noorte suurtel Power Cup turniiridel. TUL-i maadlusveteranide suvepäevi on
korraldatud ka Kärdlas. Hiidlastega tehtud koostöö mootor algperioodil oli Ene Mänd.
Koostööd on edukalt tehtud ka Pärnumaa Spordiliiduga. Soome täiskasvanutest võrkpallurid on mänginud
pärnakate suvepäevadel ja Eesti mehed on jällegi mitmetel aastatel osalenud Savos Kuopio
harrastusspordinädala Kuntoviikko turniiridel. Meesveteranid on mänginud spordijuht Kaiu Kustassoni
organiseerimisel Pärnus saalihokit. Umbes kolmkümmend Soome Töölisspordiliidu töötajat veetis 90-ndate
aastate keskpaigas suvepäevi Pärnus. Noorte Kreeka-Rooma maadluse traditsiooniline liitudevaheline
võistlus Jõud – Kalev – TUL korraldati Pärnu lähedal Paikusel 2018. aasta septembris, võõrustajateks ja
kulude kandjateks olid lisaks Aleksander Tammertile Kalevist ka Pärnumaa Spordiliit ja maadlusklubi Leo.
Eestlastega toimunud koostöö mootorina tegutsenud Hannu Kiminkinen on ligi kümme aasta jooksul osa
ajast elanud Pärnus.
Aastate jooksul on Tartumaa Spordiliidu, Ants Saare, Tarmo Voldi ja TUL-i Savo piirkonna eestvedamisel
TUL-i töötajad ja võistkonnad osalenud Eesti üleriiklikel suve- ja talvepäevadel Kuressaares, Haapsalus,
Põlvas, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus. Eestlased aga on osalenud TUL-i
pidupäevadel, piirkondade ja seltside pidulikel sündmustel.

Voimaa ja seuratoimintojen tukemista:

Hiiumaa – Harjumaa – Tartumaa - Savo

Harjumaan urheiluliiton edesmennyt
johtaja Valdek Gross oli
voimakkaasti vauhdittamassa
suomalaisten kanssa tapahtunutta
yhteistyötä.
Harjumaa Spordiliidu juht, nüüdseks
lahkunud Valdek Gross aitas
tugevasti kaasa koostööle
soomlastega.

Hiidenmaalle vietiin salibandy ja
petanque, kuva kuulapelin
opetustilanteesta. Taustalla
vasemmalla maakunnan
urheilujohtaja Ene Mänd ja
”ulkoministeri” Urmas Virroja ja
liikunnanopettaja Siiri Sülla.
Hiiumaale viidi saalihoki ja petank,
foto kuulimängu õppesituatsioonist.
Tagaplaanil vasakul maakonna
spordijuht Ene Mänd ja
„välisminister“ Urmas Virroja ning
kehalise kasvatuse õpetaja Siiri
Sülla.

Ilopilleri Kaiu Kustassonin
tekemisissä on ollut tekemisen
meininkiä. Hän on todennut useasti,
että ”kansainvälinen yhteistyö
voimistaa eikä se ole keneltäkään
pois!” Kuva on otettu Pieksämäellä
v. 2010 järjestetyn TUL:n Savon
piirin 60-vuotisjuhlan yhteydessä.
Rõõmurull Kaiu Kustassoni
tegutsemistes on alati olnud soovi
midagi ära teha. Ta on tihti tõdenud,
et „rahvusvaheline koostöö
võimestab ja see ei jookse kellelgi
mööda külgi maha!” Foto on tehtud
Pieksämäel 2010. aastal korraldatud
TUL-i Savo piirkonna 60.
aastapäeva pidustustel.

Suomalaisten kanssa viriteltiin bingotoimintaa
Suomessa hyvin monen urheiluseuran taloudellinen selkäranka on ollut vuosikymmeniä Bingo. Tätä
toimintaa toteuttamalla myös eläkeikäiset pelaajat ovat saaneet päiviinsä sisältöä. On pelattu iltabingoa ja
maassa on ollut kymmenittäin päivittäin auki olleita bingohalleja, esimerkiksi Varkaudessa oli parhaillaan viisi
päiväbingoa. Yksi näistä halleista oli TUL:n Savon piirin jäsenseura Varkauden Tarmon hallinnoima.
Tarton maakunnan urheiluliiton ja TUL:n Savon piirin yhteistyön myötä 90-luvun alkupuolella yritettiin bingotoiminnan myötä virittää myös virolaisen urheilutoiminnan taloudellista toimintaa. Partneriksi tähän toimintaa
tuli Suomen Kaarinan kaupungissa bingotoimintaa koordinoiva Multibingo yhtiö.

Jaak Ott pyöritti bingomyllyä Võrussa
Bingoiltoja toteutettiin vanhakantaisen laitteen turvin Tartossa, Jõgevalla, Kärdlassa, Pärnussa, Põlvassa,
Võrussa ja Harjun maakunnan alueella. Paikallisina ”Bingo-mestareina” tilaisuuksissa toimivat maakuntien
urheilujohtajat Lembit Toru, Uno Valdmets, Ene Mänd, Kaui Kustasson, Tarmo Volt ja Valdek Gross.
Võrussa bingomyllyn kampea oli pyörittämässä silloinen urheilujohtaja Jaak Ott, joka sittemmin siirtyi
kaupunginjohtajaksi ja menehtyi 1994 Estonia laivan haverissa.
Tässä toiminnassa tavoitteena oli se, että bingoa pelaamalla saataisiin varoja urheilutoimintoihin.
Suomalaisen Multibingo firman tavoitteena oli peliin tarvittavien materiaalien tuottaminen ja myös
konebingohallien perustaminen ainakin Tartoon ja Tallinnaan.
Virolaisen yhteiskunnan suurien muutosten vuoksi bingotoimintaa ei kuitenkaan saanut ”siipiensä alle
toivottua tuulta”, vaan toiminta jäi vain kolmen vuoden kestoiseksi viritykseksi. Nyt myös Suomessa
bingotoiminta on lähes täysin Internetin myötä hiipunut, kymmenistä toiminnassa olleista bingohalleista on
lähes kaikki kannattamattomina sulkeneet ovensa.

Koos soomlastega püüti alustada bingotegevust
Soomes on nii mõnegi spordiklubi majanduslik selgroog aastakümneid olnud bingo. Selle tegevusega on ka
pensionäridest mängijatel olnud võimalus oma päevi sisuga täita. On mängitud õhtubingot ja riigis on olnud
kümneid iga päev avatud bingohalle, näiteks Varkauses tegutses viis päevabingot. Ühte neist hallidest
haldas TUL-i Savo piirkonna liikmesklubi Varkause Tarmo.
Tartumaa Spordiliidu ja TUL-i Savo piirkonna koostöö raames üritati 90-ndate aastate algul bingo abil
edendada ka Eesti spordi majandustegevust. Partnerina liitus selle tegevusega Soomes Kaarina linnas
bingotegevust koordineeriv firma Multibingo.

Jaak Ott keerutas bingoveskit Võrus
Bingoõhtuid korraldati vanaaegsete seadmetega Tartus, Jõgeval, Kärdlas, Pärnus, Põlvas, Võrus ja Harju
maakonnas. Kohalike bingomeistritena tegutsesid maakondade spordijuhid Lembit Toru, Uno Valdmets,
Ene Mänd, Kaiu Kustasson, Tarmo Volt ja Valdek Gross. Võrus keerutas bingoveski vänta tolleaegne
spordijuht Jaak Ott, kes hiljem sai linnapeaks ning kaotas elu 1994. aastal Estonia laevahukus.
Bingotegevuse eesmärgiks oli see, et bingomäng tooks ressursse sporditegevusse. Soome firma Multibingo
eesmärgiks oli mängu jaoks vajalike materjalide tootmine ja ka bingohallide rajamine vähemalt Tartusse ja
Tallinnasse.
Eesti ühiskonna suurte muutuste tõttu ei saanud bingotegevus siiski „soovitud tuult tiibade alla“, vaid tegevus
jäi ainult kolme aasta pikkuseks ürituseks. Nüüd on bingotegevus ka Soomes tänu Internetile peaaegu täiesti
kustunud, kümnetest bingohallidest on peaaegu kõik mitterentaablina uksed sulgenud.

Seuroja tukeva Bingo-toiminta lienee historiaa?

Virolaisen yhteiskunnan suurien
muutosvuosien aikaan myös
Lembit Toru uskoi Bingon
tulevaisuuteen siten, että tästä tulee
jatkossa urheilulle lisää tarvittavia
kruunuja.
Eesti ühiskonna suurte
muutusaastate ajal uskus ka
Lembit Toru, et bingol on tulevikku
ja et sellest saadakse spordile
vajalikke lisakroone.

Pärnun Bingomestari oli monessa
mukana ollut ahertaja kaikessa
yhteistyössä onnistunut Kaiu
Kustasson. Kuva on otettu
Varkauden Tarmon Kimppa Bingolla
otetussa harjoittelutilaisuudessa.
Pärnu bingomeister oli nii mõneski
ettevõtmises kaasa löönud ja igat
liiki koostöös õnnestunud töörügaja
Kaiu Kustasson. Foto on tehtud
harjutamissituatsioonis Varkause
Tarmo bingohallis Kimppa Bingo.

Põlvan käsipallomestari Tarmo
Voltilla oli myös tahtotila
bingotoiminnan käynnistämiseen,
tämä nykyisen Jõudin pääsihteerin
kuva on vuodelta 2019. Silloin
huhtikuussa oli Tartossa Tarton
maakunnan ja TUL:n Savon piirin
30-vuotisen yhteistoiminnan
muistelutilaisuus.
Põlva käsipallimeistril Tarmo Voldil
oli samuti soov käivitada
bingotegevus; käesolev Jõudi
praeguse peasekretäri foto on
aastast 2019. Tookord aprillis oli
Tartus Tartumaa ja TUL-i Savo
piirkonna 30-aastase ühistegevuse
pidulik üritus.

Yhteistyötä Latvian Valmieran kanssa
Tarton maakunnan urheiluliitolla on ollut etenkin entisen Neuvostoliiton aikaan pitkään tiiviit ja hyvät
yhteistyösuhteet Latvian Valmieran kaupungin urheiluorganisaatioiden kanssa. Vastavuoroisuuteen
pohjautuvaa liikunta- ja urheiluvaihtoa on ollut useissa eri lajeissa. Viimevuosina vaihto Valmieran kanssa on
tosin ollut hyvin sattumanvaraista, ohjelmassa on ollut lähinnä naisveteraanien lentopallo.
Heti 90-luvun alkupuolella Tarton maakunnan urheiluliiton myötävaikutuksen turvin yhteistyöhön
valmieralaisten kanssa pääsi aikuisten miesten jalkapallon myötä TUL:n Savon piiri. Savolaiset seurat
Mikkelin Kissat, Varkauden Työväen Palloilijat ja WP 35 ry Varkaudesta ottelivat ja leireilivät Valmierassa ja
näillä keväisillä matkoilla myös Tartossa useaan kertaan. Vastavuoroisuuteen pohjautuen latvialaiset kävivät
useasti Varkaudessa ottelumatkalla.

Etsittiin kesäisiä olosuhteita
Suomalaisten motiivina yhteistyöhön, leirien ja otteluiden järjestämiseen oli se, että eteläisessä Virosta ja
pohjoisessa Latviassa päästiin ulkokentillä harjoittelemaan ja pelaamaan kuukautta aikaisemmin kuin
keskellä Suomea talvisissa olosuhteissa.
Virolaisten Mikkelin Kissojen kanssa jalkapalloon kohdistunut yhteistyö poiki myös sellaista, että Sergei
Leontnev sai työpaikan Mikkelistä. Siellä hän vahvisti 90-luvun alkupuolella Mikkelin Kissoja pelaten seuran
miesten joukkueessa.
Tartolaisten kanssa TUL:n Savon piirin johtajavaltuuskunta vieraili Valmieran maakunnan hallituksessa
useamman kerran ja osallistui kaupungin uuden stadionin avajaisiin. Silloinen Valmieran maakunnan johtaja
Karlis Greiskalns oli hyvin yhteistyöhaluinen ja urheilumyönteinen henkilö. Latvian uudelleen
itsenäistymisen myötä hän siirtyi myöhemmin opetusministerin tehtäviin pääkaupunki Riikaan.

Koostöö Valmieraga Lätis
Tartumaa Spordiliidul olid just endise Nõukogude Liidu ajal kaua aega tihedad ja head koostöösuhted Lätis
asuva Valmiera linna spordiorganisatsioonidega. Vastastikkuse printsiibil põhinevat kehakultuuri- ja
spordivahetust on olnud paljudel eri spordialadel. Viimastel aastatel on spordivahetus Valmieraga siiski
olnud juhuslikku laadi, programmis on eelkõige olnud naisveteranide võrkpall.
Kohe 90-ndate aastate algul pääses Tartumaa Spordiliidu toel valmieralastega võistlema TUL-i Savo
piirkonna täiskasvanute jalgpallimeeskond. Savo klubid Mikkelin Kissat, Varkauden Työväen Palloilijat ja WP
35 Varkausist võistlesid ja olid laagris mitmeid kordi Valmieras ning ka Tartus. Lätlased omakorda käisid tihti
Varkausis võistlusreisidel.

Otsiti suviseid tingimusi
Soomlaste motiiviks koostöö tegemisel, laagrite ja võistluste korraldamisel oli see, et lõuna pool asuvates
Eestis ja Põhja-Lätis pääseti välisväljakutele treenima ja mängima kuu aega varem kui Kesk-Soome talvistes
tingimustes.
Eestlaste ja jalgpalliklubi Mikkelin Kissat vahelise jalgpallile keskendunud koostöö tulemusel sai Sergei
Leontjev töökoha Mikkelis. 90-ndate aastate algul andis ta seal oma panuse klubi Mikkelin Kissat
meeskonna tugevdamiseks.
Koos tartlastega külastas TUL-i Savo piirkonna delegatsioon mitmeid kordi Valmiera maavalitsust ja osales
linna uue staadioni avamisel. Tolleaegne Valmiera maakonna maavanem Karlis Greiskalns oli koostööaldis
ja sporti positiivselt suhtuv inimene. Pärast Läti taasiseseisvumist siirdus ta Riiga haridusministri ülesandeid
täitma.

Yhteistyön suomalaisten ja Latvian
Valmieran jalkapalloilijoiden kanssa
käynnistivät Lembit Toru, Hannu
Kiminkinen ja Valmieran Varpan
toiminnanjohtaja Janis Kalnins.
Koostöö soomlaste ja Valmiera
jalgpallurite vahel käivitasid Lembit
Toru, Hannu Kiminkinen ja
Valmiera Varpa tegevdirektor Janis
Kalnins.

Eesti – Läti - Soome

Viro – Latvia - Suomi
Yhteistyötä Venäjän Karjalan kanssa
Tarton maakunnan urheiluliitto ajautui suomalaisten avustamana urheilun saralla yhteistyöhön Venäjän
Karjalan tasavallan urheilukomitean ja alueen toimijoiden kanssa.
Maakunnan hiihtäjät ovat osallistuneet kilpailuihin Petroskoissa ja vastaavasti heidän joukot ovat lykkineet
ladulla Tartossa. Kiinnostus hiihtämiseen Karjalassa pohjautui parempaan lumitilanteeseen kuin eteläisessä
Virossa talvisin viime vuosina on ollut.
Tarton maakunnan ja Venäjän Karjalan urheilujohtajat ovat yhdessä osallistuneet useasti Suomessa TUL:n
Savon piirin järjestämiin juhlatilaisuuksiin ja nuorten urheilijoiden kanssa myös vuoden 1990 Varkaudessa
pidetylle nuorten LETE-leirille.
Karjalan yhteistyötämme on suuresti helpottanut, kun asioita on voitu hoitaa Venäjän kielen lisäksi
Suomeksi. Petroskoissa sijaitsevaan tasavallan urheilukomitean toimistoon oli Jevgeni Shorohovin
toimesta palkattu TUL:n Savon piirin kanssa tapahtuneen yhteistyön vuoksi hyvän Suomen kielen taidon
omaava intohimoinen yhteistyönmies Eino Kivelä.

Koostöö Venemaa Karjalaga
Tartumaa Spordiliit hakkas soomlaste kaasabil tegema spordialast koostööd Venemaa Karjala Vabariigi
spordikomiteega ja piirkonnas tegutsejatega.
Maakonna suusatajad on osalenud võistlustel Petroskois ja vastaspoole võistkonnad on rühkinud
suusaradadel Tartus. Huvi suusatamise vastu Karjalas tulenes sellest, et seal olid paremad lumetingimused
kui lõuna pool asuvas Eestis viimastel talvedel.
Tartumaa ja Venemaa Karjala spordijuhid on tihti koos osalenud Soomes TUL-i Savo piirkonna korraldatud
pidulikel sündmustel ja noorsportlastega ka 1990. aastal Varkausis peetud noorte LETE-laagris.
Koostööd Karjalaga on suuresti lihtsustanud see, et asju saab lisaks vene keelele ajada ka soome keeles.
Petroskois asuva vabariigi spordikomitee kontorisse oli Jevgeni Šorohovi ettepanekul tööle võetud TUL-i
Savo piirkonnaga toimuva koostöö tarbeks hea soome keele oskusega tulihingeline koostöömees Eino
Kivelä.

Venäjän Karjalan tasavallan urheiluministeri Jevgeni Shorohov on ollut
Tarton maakunnan urheiluliiton ja TUL:n Savon piirin kanssa tehdystä
yhteistyöstä hyvin innostunut ja kiitollinen.
Venemaa Karjala Vabariigi spordiminister Jevgeni Šorohov on olnud
Tartumaa Spordiliidu ja TUL-i Savo piirkonnaga tehtud koostööst väga
innustunud ja tänulik.

Yleisurheilua – mitä kotiin tuliaisiksi?
Yleisurheilussa tartolaisten ja savolaisten yhteistyö on kohdistunut nuorisotoimintaan.
Ensimmäinen kohtaaminen tapahtui 90-luvun alkupuolella Neuvostoliiton viimeisten
vuosien aikaan. Tartossa vieraana oli Leppävirran Urheilijoiden joukkue, mitä oli
johtamassa seuran silloinen puheenjohtaja Ritva Kolehmainen.
Kyseiseen aikaan kaupat huusivat tyhjyyttä. Leppävirran nuorille yleisurheilijoille oli kotona
annettu runsaanlaisesti matkarahoja. Toiveena vanhemmilla tietenkin oli se, että lasten
matka onnistuisi ja kotiinkin tuotaisiin tuliaisia. Mutta mitäs ostat, kun vähäisten kauppojen
hyllyt olivat tyhjiä? Yksi pieni yleisurheilijapoika ratkaisi asian näin: isälle hohtimet ja äidille
rintaliivit! Valitettavasti tämän tekstin kirjoittajalla ei ole tiedossa se, miten ilahtuneita
kotona oltiin näistä tuliaisista: ”oliko isällä jo entuudestaan hohtimet ja oliko rintaliivien
koko äidille sopiva”

Yhteistyön myötä maakunnassa on vieraillut leppävirtalaisten lisäksi savolaisen Joroisten
Jyske ja keskisuomalaisen Suolahden Urho seuran nuoria yleisurheilijoita.
Vastavuoroisesti maakunnan nuoret ovat urheilleet näillä paikkakunnilla. Lisäksi
maakunnan urheiluliiton edustajina on kisailtu TUL:n Savon piirin järjestämissä suurissa
nuorisotapahtumissa Varkaudessa ja Kuopiossa. Suomalaisia oli osallistumassa myös
vuonna 2019 Tartossa järjestetyillä valtakunnallisilla Viron kesäurheilupäivillä, tämä
yhteistyö pohjautui Valgan maakunnan urheiluliiton ja pohjanmaalaisten kanssa
tapahtuneeseen yhteistyöhön.

Kergejõustik – mida tuua koju külakostiks?
Kergejõustikus on tartlaste ja savolaste koostöö keskendunud noorsootegevusele. Esimene kohtumine leidis
aset 90-ndate aastate algul Nõukogude Liidu kehtimise viimastel aastatel. Tartus oli külas spordiklubi
Leppävirran Urheilijat võistkond, mida juhtis klubi tolleaegne esimees Ritva Kolehmainen.
Kõnealusel ajal kisendasid kauplused tühjusest. Leppävirra noortele kergejõustiklastele oli kodust kaasa
antud üsna rohkesti reisiraha. Vanemate soov oli muidugi see, et laste reis õnnestuks ja kojugi toodaks
külakosti. Kuid mida sa ostad, kui kaupluste riiulid on tühjad? Üks väike kergejõustikupoiss lahendas asja nii:
isale tangid ja emale rinnahoidja! Kahjuks ei ole käesoleva teksti kirjutajale teada, kui rõõmsad oldi kodus
nende kingituste üle – „kas isal olid tangid juba enne olemas ja kas rinnahoidja suurus oli emale sobiv“.
Koostöö raames on maakonda lisaks Leppävirta sportlastele külastanud noored kergejõustiklased Savo
klubist Joroisten Jyske ja Kesk-Soome klubist Suolahden Urho. Maakonna noored on teinud neile
vastukülaskäike. Lisaks on maakonna spordiliidu esindajatena võisteldud TUL-i Savo piirkonna korraldatud
suurtel noorsooüritustel Varkauses ja Kuopios. Soomlasi oli osalemas ka 2019. aastal Tartus korraldatud
Eestimaa Suvemängudel, selle koostöö aluseks oli Valgamaa Spordiliidu ja põhjamaalastega toimunud
koostöö.

Tarton maakunnan urheiluliiton työntekijöille on jäänyt erittäin
lämpimät muistot Leppävirran Urheilijoiden silloisesta
johtajakaksikosta: Raija Miettinen ja Ritva Kolehmainen. Heidän
kanssa useita vuosia tapahtuneen yhteistyön muistelu vieläkin
tartolaisten mieliä lämmittää.
Tartumaa Spordiliidu töötajad mäletavad eriti soojalt spordiklubi
Leppävirran Urheilijat tollaseid kaksikjuhte – Raija Miettinen ja Ritva
Kolehmainen. Nendega mitmeid aastaid toimunud koostöö
mälestused soojendavad veel nüüdki tartlaste südameid.

Savolaisen Joroisten Jyske seuran
nuoret yleisurheilijat yhteisellä
lepohetkellä Elvan
ampumaurheilukeskuksen
nurmella.
Savo klubi Joroisten Jyske noored
kergejõustiklased ühisel
puhkehetkel Elva
laskespordikeskuse murul.

Painista kaikki alkoi ja edelleen jatkuu….
Kreikkalais-roomalaisen painin myötä tapahtui Tarton maakunnan ja TUL:n Savon piirin välisen yhteistyön
lähtölaukaus. Painissa toiminta on koko ajan kohdistunut nuorten toimintaan ja jatkuu edelleenkin siten, ettei
vapaapainin saralla ei ole yhteistyötä harrastettu. Vuonna 2019 yhteistyön ohjelmaan tuli Rantapaini.
Suomalaiset ovat osallistuneet hyvin usein suurilla joukoilla Jaan Jaagon muistopaineihin ja myös Lähteellä
edesmenneen Vahur Proovelin johdolla järjestettyihin Jouluturnauksiin. Osallistujina on ollut nuoria
painijoita mm. Varkaudesta, Iisalmesta, Joroisista, Outokummusta, Joensuusta, Sorsakoskelta, Kuopiosta,
Jyväskylästä, Vaajakoskelta, Heinolasta, Porvoosta, Vantaalta, Kouvolasta, Heinolasta, Tampereelta,
Turusta ja Äänekoskelta.
Maakunnan painijat ovat puolestaan vierailleet kisailemassa useimpien näiden paikkakuntien seurojen
järjestämissä kilpailuissa ja ovat leireilleet Leppävirralla sekä Varkaudessa.
90-luvun puolen välin aikaan maakunnan painipomoilla oli suuren ihmettelyn alaisena: ”mitä ihmettä:
Savosta kisailemaan saapuu tyttöpainija - Nanne-Sofia Valkonen - mistä löydämme vastustajaksi tytön?”
Myöhemmin aikuiseksi naiseksi kasvanut ja pastoriksi kouluttautunut Nanne oli usein osallistumassa
maakunnassa järjestettyihin painikilpailuihin ja leireille. Sen aikaisesta ajasta maailma on muuttunut myös
Virossa ja painitoiminnan saralla: nyt Tartossa ja myös muualla Virossa painimolskeilla on tyttöjä
vääntämässä pilvin pimein.

Painia kadulla ja hiekkarannalla
Uutta painin yhteistoiminnassa on ollut se, että kerran kreikkalais-roomalaista painittiin Varkaudessa
elokuussa 2002 kaupungin pääkadulla. Kyseessä oli piiriottelu TUL Savo – Tarton maakunta – Tarton
kaupunki. Mukaan järjestänyt urheiluseura Varkauden Tarmo oli kutsunut myös Venäjän Karjalan tasavallan
ja Pihkovan kaupungin joukkueet, mutta viisumien saantivaikeuksien vuoksi eivät voineet sillä kertaa
osallistua aurinkoisessa säässä kadulla järjestettyyn otteluun. Tartolaiset joukkueet olivat matkassa Proovel
painiglaanin johdolla leireillen Sorsakoskella ja kisaillen Varkaudessa.
Viimeisin ja myös uusin koitos painitoiminnan yhteistyön saralla oli maakuntamme pojille aivan uuden
uutukainen Rantapaini. Laji, mikä mahdollisesti tulee olemaan tulevaisuudessa Olympialaisten ohjelmassa?
Lajia taitamattomat Lähteen urheilukoulun pojat osallistuvat Toomas Proovelin ja Aivar Soopin johdolla
vuoden 2019 elokuussa kuitenkin menestyksellisesti Jyväskylässä paikallisen Jyvässeudun Paini-Ässät
seuran järjestämiin lajin avoimiin Suomen mestaruuskilpailuihin.
Kahden vuoden ajan Korona pandemia on tuntuvasti rauhoittanut matkustuskieltojen vuoksi myös
painijoiden välistä yhteistoimintaa.
Suomalaisten kanssa tapahtuneen yhteistyön moottoreina maakuntamme painitoimijoista ovat vuosien
saatossa toimineet mm. Kaimo Andersson, Aivar Sein, Eldur Edela, Vahur ja Jaakob Proovel. Viime
aikoina yhteistyötä on opetellut ja viritellyt edesmenneen Vahurin poika Toomas Proovel.
Painin XXX Vahur Proovelin muistoksi järjestettyyn, kuten myös ensimmäiseen vuoden 1991
painiturnaukseen tervehdyksen Suomen puolelta toi Hannu Kiminkinen. Vuoden 2021 tervehdyksessään
hän kiitti virolaista painiväkeä hyvin pitkäkestoisesta yhteistyöstä ja samalla toivoi, että uudistuvasta
painitoimijoiden joukosta löytyy miehiä ja naisia, jotka ymmärtäisivät, että kansainvälinen yhteistoiminta
vahvistaa myös oman joukon toimintaa.

Rannamaadlus Tartus?

Rantapainia Tartoon?

Maadlusest sai kõik alguse ja jätkub edaspidigi...
Tartumaa ja TUL-i Savo piirkonna vahelise koostöö stardipauk anti Kreeka-Rooma maadluse võistlustel.
Maadluses on tegevus kogu aeg olnud keskendunud noortele ja jätkub ka edaspidi nii, et vabamaadluses
koostööd ei tehta. 2019. aastal liideti koostööprogrammi rannamaadlus.
Soomlased on suurearvuliselt osalenud Jaan Jaago mälestusvõistlustel ja ka Lähtel lahkunud Vahur
Prooveli juhtimisel korraldatud Jõuluturniiridel. Osalejateks on olnud noored maadlejad muu hulgas
Varkausist, Iisalmest, Joroisest, Outokumpust, Joensuust, Sorsakoskist, Kuopiost, Jyväskyläst, Vaajakoskist,
Heinolast, Porvoost, Vantaalt, Kouvolast, Heinolast, Tamperest, Turust ja Äänekoskist.
Maakonna maadlejad on omalt poolt käinud võistlemas enamiku nende paikkondade klubide korraldatud
võistlustel ning on olnud laagris Leppävirral ja Varkausis.
90-ndate aastate keskpaigas oli maakonna maadlusbossidel suur imestamise objekt: „mis ime – Savost
saabus võistlema maadlejatüdruk Nanne-Sofia Valkonen, kust leiame talle vastasmaadleja?“ Hiljem
täiskasvanud naiseks kasvanud ja end pastoriks koolitanud Nanne osales tihti maakonnas korraldatud
maadlusvõistlustel ja laagrites. Tolleagsest ajast on maailm muutunud Eestis ja maadlustegevuseski: nüüd
on Tartus ja ka mujal Eestis tüdrukuid maadlusmattidel end väänamas nii et „taevas must“.

Maadlus tänaval ja liivarannas
Uus maadlusalases ühistegevuses on olnud see, et 2002. aasta augustis maadeldi Kreeka-Rooma stiilis
Varkause linna peatänaval. Peeti piirkondade vahelist võistlust: TUL Savo – Tartu maakond – Tartu linn.
Korraldajaklubi Varkause Tarmo oli võistlustele kutsunud ka Venemaa Karjala Vabariigi ja Pihkva linna
võistkonnad, kuid viisaraskuste tõttu ei saanud nad tookord tänaval korraldatud võistluses osaleda. Tartu
võistkonnad olid reisil Proovelite maadlusklanni juhtimisel, olles laagris Sorsakoskil ja võisteldes Varkausis.
Viimane ja ka uusim katsumus maadlustegevuse koostöös maakonnapoistele oli uudisspordiala
rannamaadlus. Spordiala, mis arvatavasti on tulevikus olümpiamängude programmis? Kõnealuse alaga
varem mitte kokku puutunud Lähte spordikooli poisid osalesid Toomas Prooveli ja Aivar Soobi juhtimisel
2019. a augustis siiski edukalt Jyväskyläs kohaliku spordiklubi Jyvässeudun Paini-Ässät korraldatud
rannamaadluse Soome lahtistel meistrivõistlustel.
Kahe viimase aasta jooksul on koroonapandeemiast tulenevad reisikeelud maadlejate vahelist ühistegevust
tunduvalt maha rahustanud.
Soomlastega toimunud koostöö mootoritena on aastate jooksul toiminud teiste seas Kaimo Andersson,
Aivar Sein, Eldur Edela, Vahur ja Jakob Proovel. Viimasel ajal on koostöötuld edasi viinud lahkunud
Vahuri poeg Toomas Proovel.
Vahur Prooveli mälestuseks korraldatud XXX maadlusvõistlustele, nagu ka esimesele maadlusturniirile
1991. aastal, tõi Soome poolelt tervituse Hannu Kiminkinen. 2021. aasta tervituses tänas ta Eesti
maadlejaid väga pikaajalise koostöö eest ja samas soovis, et maadluse uuenevas juhttiimis leiduks mehi ja
naisi, kes mõistaksid, et rahvusvaheline ühistegevus tugevdab ka oma maadluspere tegevust.

Painitoiminta
luonut pohjan

yhteistyöhön.....

Vuonna 2002 painijat ottelivat
Varkauden Kauppakadulla.
Painimatto oli sijoitettu kadulle, mikä
oli suljettu torstaiseen tapaan
Kesäkatu -tapahtumaa varten.
Kansainvälistä painiottelua oli
seuraamassa hyvin paljon
varkautelaisia.
2002. aastal võistlesid maadlejad
Varkauses Kauppa tänaval.
Maadlusmatt oli paigutatud tänavale,
mis oli neljapäevase traditsiooni
kohaselt suletud ürituse Suvetänav
jaoks. Rahvusvahelist
maadlusvõistlust oli jälgimas väga
palju linnaelanikke.

Kaikkien Varkaudessa vierailleiden
tartolaisten joukkueiden
käyntikohteena Varkaudessa on ollut
tosi mielenkiintoinen Mekaanisen
Musiikin Museo. Vuonna 2002
otetussa kuvassa ovat painipojat
johtajineen, taustalla museon
legendaarinen perustaja ja silloinen
saksalaislähtöinen nyt edesmennyt
johtaja Jürgen Kempf.
Kõikide Varkausi käinud tartlaste
külastusobjektiks on olnud tõesti
meelikäitev Mehhaanilise Muusika
Muuseum. 2002. a tehtud fotol on
maadluspoisid koos juhendajatega,
tagaplaanil muuseumi Saksa päritolu
legendaarne asutaja ja tolleaegne,
nüüdseks lahkunud direktor Jürgen
Kempf.

Ajan myötä myös liikunta- ja urheilutoiminta on muuttumassa. 2020
luvulla elämme sellaisia aikaa, että hyvin useassa perinteisessä lajissa
kisaillaan myös hiekka-alustalla ja rannoilla. Beach-toiminta on päivän
sana! Tämä kuva on otettu vuoden 2019 elokuussa Jyväskylässä
järjestetyistä avoimista Rantapainin Suomen mestaruuskilpailuista.
Aja jooksul on muutumas ka kehakultuuri- ja sporditegevus. Käesoleva
sajandi 20ndatel aastatel elame sellist aega, et väga paljudel
traditsioonilistel spordialadel võisteldakse ka liival ja rannas. Beachtegevus on päeva sõna! Käesolev foto on tehtud 2019. a augustis
Jyväskyläs korraldatud rannamaadluse Soome lahtistel meistrivõistlustel.

XXX Vahurin jouluturnauksessa
18.12.2021 otetun kuvan avajaisissa
vasemmalla maakunnan urheiluliiton
puheenjohtaja Aivar Soop, Hannu
Kiminkinen, Tarton kunnanjohtaja
Jarno Laur, ylioppilaiden
maailmanmestari Toomas Proovel,
Lembit Toru ja nuoret painituomarit
Hergo Andruse ja Anette Traks
(kuva Agu Laas).
XXX Vahuri jõuluturniiri avamisel
18.12.2021 tehtud fotol on vasakul
maaspordiliidu esimees Aivar Soop,
Hannu Kiminkinen, Tartu valla
vanem Jarno Laur, üliõpilaste
maailmameister Toomas Proovel,
Lembit Toru ja noored
maadluskohtunikud Hergo Andruse
ja Anette Traks (foto Agu Laas).

Lentopallossa aikuisten toimintaa
Lentopallon osalta yhteistoiminta on ollut hyvin laaja-alaista, pitkäkestoista ja se on kohdentunut
pääsääntöisesti aikuisikäisten kuntoliikuntatasoiseen toimintaan.
Aivan alkuaikoina vaihdossa oli mukana myös nuorisotoimintaa. Varkauden Tarmon 15 vuoden ikäiset pojat
kävivät maakunnassa pelaamassa silloisen Lenin sovhoosin johtajan Hugo Ristmäen isännöidessä
vierailuja. Vastaavasti tämän alueen pojat kävivät pelaamassa kahteenkin kertaan Varkaudessa.
Lentopallon kuntoliikuntatasoisessa yhteistoiminnassa on pelattu hymyssä suin ja sekajoukkuein. Tarton
maakunnan yhteistyökumppani tässä touhussa on ollut liki kolmenkymmenen vuoden ajan Varkauden
Kuntoliikunta seura. Tartossa ystävyysottelut ovat sijoittuneet joulukuulle. Ystävyysotteluihin varkautelaiset
ovat matkanneet yhdessä Lähteen painiturnaukseen saapuneiden nuorten painijoiden kanssa. Vastaavasti
maakunnan veteraanipelaajat ovat olleet hyvin monta kertaa varkautelaisten vieraina. Valitettavasti ikävän
puoleinen Korona pandemia on tuonut tähän toimintaan pikkukatkoksen, minkä toivotaan olevan vain
väliaikainen.

Vuokrana työtä ja virvokkeita
Naisveteraanit ovat osallistuneet lähinnä maakunnan urheiluliiton ahertajan, työntekijä Kaie Sarapuun
koordinoimana useasti Jyväskylässä järjestettyihin Homenokka turnauksiin. Näillä matkoilla joukkueen
majoitus ja myös saunominen on hoitunut maksuttomasti Päijänteen rannalla sijaitsevalla eksoottisella
kesämökillä. Syksyisten ja saunomisten majoitusten ”yli kovana hintana” on ollut kelluvan laiturin vetämin
vahvojen ja vetreiden naisten voimin talveksi maalle, missä jäät eivät sitä sitten runtele. Kerran matkassa oli
myös miesveteraanien joukkue, heille majapaikaksi oli varattu naapurin mökki. Tämän mökin ”vuokra”
hoidettiin tarjoamalla isäntä Mikolle ihan kohtuullinen määrä terästettyjä virvoitusjuomia.
Naisveteraanit ovat syksyisin osallistuneet useasti Tampereella järjestettyyn Pirkka-turnaukseen.
Järjestäjänä toimineen seuran pelaajat ovat puolestaan otelleet monta kertaa Tartossa.
Homenokka ja Pirkka-turnaus yhteistyö tuli ohjelmaan TUL:n Savon piirin kanssa toteutetun yhteistyön
siivittämänä.

Võrkpallis täiskasvanute tegevus
Võrkpalli osas on ühistegevus olnud väga lai, pikaajaline ja valdavalt suunatud täiskasvanute
harrastusspordi tasemele.
Päris algperioodil oli kaasatud ka noorsootegevus. Varkausi Tarmo 15-aastased poisid käisid maakonnas
mängimas, kusjuures vastuvõtjaks oli tolleaegse Lenini-nimelise sovhoosi direktor Hugo Ristmäe. Selle
piirkonna poisid käisid omakorda kaks korda Varkausis mängimas .

Harrastusvõrkpalli ühistegevuses on mängitud naerusui ja segavõistkondades. Tartumaa koostööpartner on
selles ligi kolmkümmend aastat olnud Varkausi Harrastusspordiklubi. Tartus on sõprusvõistlused toimunud
detsembrikuus. Sõprusvõistlustele on klubiliikmed reisinud koos Lähtele maadlusturniirile suunduvate noorte
maadlejatega. Maakonna veteranmängijad on mitmeid kordi käinud vastukülaskäigul Varkausis. Kahjuks on
kahetsusväärne koroonapandeemia sellesse tegevusse väikese katkestuse toonud, mis on loodetavasti
ajutine.

Üürirahaks töö ja karastusjoogid
Naisveteranid on eelkõige maakonna spordiliidu töötäja Kaie Sarapuu koordineerimisel tihti osalenud
Jyväskyläs korraldatavatel Homenokka-turniiridel. Neil reisidel on võistkonnal olnud võimalus tasuta ööbida
ja saunas käia Päijänne kaldal asuvas eksootilises suvilas. Majutuse ja saunatamise „ülikõva hind“ on olnud
vees hõljuva kai vedamine tugevate ja tragide naiste jõul talveks maale, kus jää seda kahjustada ei saa.
Korra oli reisil ka meesveteranide võistkond, neile oli ööbimiskohaks naabri suvila. Selle suvila üüriga saadi
hakkama nii, et peremees Mikkole toodi korralik kogus tugevdatud karastusjooke.
Naisveteranid on sügiseti tihti osalenud Tamperes korraldataval Pirkka-turniiril. Korraldajaklubi mängijad on
mitu korda käinud vastukülaskäigul Tartus.
Koostöö Homenokka- ja Pirkka-turniiriga tuli programmi TUL-i Savo piirkonnaga teostatud koostöö
tiivustusel.

Innostuneet ihmiset saavat
aikaiseksi hedelmällistä ja
kumpaakin tahoa hyödyntävää
yhteistyötä. Lentopallon saralla
tartolaisista tämän toiminnan yhtenä
virittäjänä on toiminut hyvän
Suomen kielen taidon omaava Irma
Saares, kuvassa Irman kanssa
Moskovasta lähtöisin oleva
Varkaudessa pitkään asunut
takavuosien huippupelaaja Jevgeni
Shumov.
Innustunud inimesed saadavad
korda viljakat ja mõlemale poolele
kasulikku koostööd. Võrkpallis on
tartlaste seas tegevuse ühe
sütitajana tegutsenud hea soome
keele oskusega Irma Saares, pildil
Irma ja Moskvast pärinev Varkauses
kaua aega elanud aastatetagune
tippmängija Jevgeni Šhumov.

Varkauden Kuntoliikunta seurassa
Ulla Saastamoinen on vuosikausia
paukauttanut kätensä yhteen ja
tokaissut alkusyksystä seuran
pelaajille: ”nyt on niin, että katsokaa
passien voimassa oleminen,
joulukuussa sitten taas lähdetään
Tartoon pelaamaan,
humputtelemaan ja jouluostoksille!”
Liikunta- ja urheiluseuroissa asioihin
innostuneet ihmiset toimivat
yhteistyön moottoreina.
Varkause Harrastusspordiklubis on Ulla
Saastamoinen varassügisel
aastakümneid käed kokku paugatanud ja
klubi mängijatele sõnanud: „Nüüd on nii,
et vaadake, et passid kehtiksid,
detsembris siis läheme jälle Tartusse
mängima, ringi vaatama ja jõuluoste
tegema!“ Kehakultuuri- ja spordiseltsides
tegutsevad asjast huvitatud inimesed
koostöö mootoreina.

Yhteenvetoa – miten turvataan yhteistyöhön jatkuvuus?
Suomalainen liikunta- ja urheilutoiminta on koko järjestäytyneen toimintakulttuurin ajan vankasti pohjautunut
vapaaehtoiseen ja talkootyövetoiseen kansalaistoimintaan. Maassa on seurojen tueksi vuosien saatossa
perustettu piirejä ja liittoja, joihin on palkattu lähinnä valtionapujen turvin työntekijöitä, joiden tärkeimpänä
tehtävänä on ollut seurojen ja liikkujien toimintojen tukeminen.
Neuvostoliiton hajottua ja Viron uudelleen itsenäistymisen myötä myös virolainen liikunta- ja urheilutoiminta
on kääntynyt entistä vahvemmin seura- ja lajitoimintoihin pohjautuvaksi toiminnaksi. Viroon, kuten myös
Tarton maakuntaan on perustettu runsaasti uusia liikunta- ja urheiluseuroja.
Tarton maakunnassa kansainvälistä yhteistyötoimintaa on toteutettu suomalaisten, lähinnä savolaisten
kanssa yli kolmekymmentä vuotta. Mielestäni tämä toiminta on vireyttänyt kummankin osapuolen toimijoita.
Maailma on jatkuvassa muutoksessa, naiset ja miehet vanhenevat ja organisaatiot ovat jatkuvassa
muutosliikkeessä. Myös tietotekniikka on entistä enemmän vallannut alaa liikunta- ja urheilutoiminnoissa.
Nähdäkseni nämä seikat ovat todella suuria uhkia hedelmällisen yhteistyön käytännön toteutukseen. Ja
tämän päivän uhka on myös Korona pandemia!

Tietokoneen ruutuja tuijottamalla ei yhteistyö edisty
Menestyvä yhteistyö vaatii yhdessäoloa ja kohtaamisia nenätysten, arkisin klo 8-16 välillä tietokoneiden
ruutuja tuijottamalla yhteistyövaihdon ihmisläheisiä virityksiä ei suuremmin syntyne? Yhteiskunnallisten
avustusten turvin palkattujen työntekijöiden tärkeimpänä tehtävänä tulee jatkossakin olla laji- ja
seuratoimintojen tukeminen sekä luottamushenkilöistä muodostuvan kansalaistoimintaverkoston
vahvistaminen. Ei tarvita liittoja, alueorganisaatioita ja piirejä, jos vireästi toimivia seuroja ei ole.
Tämä tulisi ainakin kylmässä Pohjolassa muistaa. Valitettavasti Suomessa puhaltavat sellaiset kylmät tuulet,
ettei seuroja suuremmin tarvitse palvella, eikä talkootyötoimijoita olla innoittamassa uusiin koitoksiin.
Rohkenen toivoa virolaiset ystävämme eivät ota tässä asiassa suomalaisista mallia? Näkemykseni mukaan
yksi tai pari ihmistä ei ole vireästi toimiva piiri tai liitto. Toiminnan syntymiseen tarvitaan vireästi toimiva
verkosto!
Maakunnallisten alueorganisaatioiden voimana tulee jatkossakin olla toimintojen tukeminen, mitä toki
kansainvälinen yhteistoiminta ei pomminvarmasti jarruta. Jatkossakin tulee olla siten, että annetaan
”kaikkien kukkien kukkia – verkostoidutaan, samaan sapluunaan ei väkipakolla väännetä”.
Peräänkuulutan kansainväliseen yhteistoimintaan iloista tulevaisuutta ja pitkäkestoista jatkuvuutta!

Kokkuvõte – kuidas kindlustatakse koostöö jätkuvus?
Soome kehakultuuri- ja sporditegevus on kogu organiseerunud tegevuskultuuri jooksul vankumatult
põhinenud vabatahtlikul ja talgutööna tehtaval kodanike tegevusel. Riigis on klubide toetuseks aastate
jooksul asutatud piirkondlikke organisatsioone ja liitusid, kuhu on eelkõige riigitoetuste abil tööle võetud
töötajaid, kelle tähtsaimaks ülesandeks on klubide ja sportlaste tegevuse toetamine.
Kui Nõukogude Liit lagunes ja Eesti taasiseseisvus, pöördus ka Eesti kehakultuuri- ja sporditegevus endisest
tugevamini klubi- ja spordialategevusel põhinevaks tegevuseks. Eestisse, nagu ka Tartumaale on asutatud
rohkesti uusi kehakultuuri- ja spordiklubisid.
Tartu maakonnas on rahvusvahelist koostööd soomlaste, eelkõige savolastega tehtud üle kolmekümne
aasta. Minu arvates on see tegevus virgutanud kummagi poole inimeste aktiivsust.
Maailm on jätkuvas muutumises, naised ja mehed vananevad ning organisatsioonid on pidevas
muutusfaasis. Ka infotehnika on endisest rohkem kehakultuuri- ja sporditegevuses kanda kinnitanud. Minu
meelest on need tõigad tõesti suureks ohuks viljaka koostöö teostamisel. Ja selle päeva ohuks on ka
koroonapandeemia!

Kansainvälisyys aikuistakin kasvattaa!

Arvuti ekraani põrnitsedes koostöö ei edene
Edukas koostöö nõuab koosolemist ja nina nina vastu kohtumisi, argipäeviti kella 8-16 vahel arvutiekraani
põrnitsedes ei sünni vist märkimisväärselt koostöövahetuse inimsõbralikke algatusi? Ühiskondlike toetuste
abil palgatud töötajate tähtsaimaks ülesandeks jääb tulevikuski spordiala- ja klubitegevuse toetamine ja
usaldusisikutest moodustuva kodanike tegevusvõrgustiku tugevdamine. Ei vajata liitusid, piirkondlikke
organisatsioone ega piirkondi, kui aktiivselt toimivaid klubisid ei ole.
Seda tuleks just külmas Põhjalas meeles pidada. Kahjuks on Soomes puhumas sellised jahedad tuuled, et
klubisid ei ole eriti vaja aidata, ning talgutöö tegijaid ei innustata uutele algatustele. Söandan soovida, et
Eesti sõbrad ei võtaks selles asjas soomlastest eeskuju. Minu nägemust mööda üks või paar inimest ei ole
aktiivselt tegutsev piirkondlik organisatsioon või liit. Tegevuse sündimiseks vajatakse aktiivselt toimivat
võrgustikku!
Maakondlike organisatsioonide tugevuseks peab edaspidigi olema tegevuste toetamine, mida
rahvusvaheline ühistegevus kindlasti ei pidurda. Tulevikuski peab olema nii, et lastakse „kõikidel lilledel
õitseda – võrgustutakse, sama šablooni vägisi ei kasutata“.
Kuulutan rahvusvahelisele ühistegevusele rõõmsat tulevikku ja pikaajalist jätku!
Varkaus 15.1.2022
HANNU KIMINKINEN
Hannu Kiminkinen

Vasemmalla kuvassa on Jõudin
pääsihteeri Tarmo Volt, Hannu
Kiminkinen, Jõudin pitkäaikainen
puheenjohtaja Helir-Valdor Seeder
ja Tarton maakunnan urheiluliiton
toiminnanjohtaja Lembit Toru.
Tämän jo aavistuksen ikääntymässä
olevan johtajakaartin huolena on se,
että ”miten tiivis yhteistyömme
tulevaisuudessakin jatkuisi, mistä
tupsahtaisi uusia yhteistyöasiaan
innostuneita toimijoita?” Kuva on
otettu Tallinnassa 11.12.2021 Jõudin
75-vuotisjuhlan yhteydessä, kuva
Taavi Nagel.
Pildil vasakul Jõudi peasekretär
Tarmo Volt, Hannu Kiminkinen,
Jõudi pikaajaline esimees HelirValdor Seeder ja Tartumaa
Spordiliidu tegevdirektor Lembit
Toru. Selle juba eaka staažiga
juhtkonna hooleks on, „kuidas tihe
koostöö tulevikuski jätkuks, kust
ilmuks välja uusi ühistegevusest
innustunud inimesi?“ Foto on tehtud
Tallinnas 11.12.2021 Jõudi 75.
aastapäeva tähistamisel, foto Taavi
Nagel.
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Viron Tarton maakunnan urheiluliitto (Tartumaa Spordiliit), jota edustaa hallituksen puheenjohtaja
Aivar Soop ja Suomesta Varkauden Urheiluseurat ry, edustajanaan järjestön hallituksen
puheenjohtaja Hannu Kiminkinen ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen.
1.

Todetaan sopimuksen pohjautuvan tiiviiseen yhteistyöhön, mikä on käynnistynyt jo vuonna
1989.

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja monipuolistaa Tarton maakunnan ja Varkauden
kaupungin alueen urheiluelämää ja siten tukea näiden alueiden kansanterveyttä, matkailua,
taloutta, mainetta ja hyvinvoinnin edistämistä.
Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä sekä nuorisotoiminnan, harrastus- ja kuntoliikunnan että
kilpaurheilun edistämiseksi.
Sopimuspuolet antavat säännöllisesti ja oikea-aikaisesti puolin ja toisin tietoa
järjestettävistä kilpailuista, valmennusleireistä, seminaareista ja muista tilaisuuksista, jotta
toisen sopimuspuolen urheilijoilla, valmentajilla, virkailijoilla ja muilla kiinnostuneilla
henkilöillä olisi mahdollisuus toivomuksesta niihin osallistua.
Sopimuspuolet edistävät ja tukevat pätevyytensä ja mahdollisuuksiensa puitteissa
valtuuskuntien vaihtoa kaikkien tasojen ja ikäryhmien urheilu- ja liikuntatilaisuuksiin Tarton
maakunnassa ja Varkauden kaupungissa.
Sopimuspuolet vaihtavat kokemuksia koskien urheiluinfrastruktuuri, organisaatioiden,
markkinoinnin ja turismin kehityksestä.
Sopimuspuolet osallistuvat mahdollisuuksien rajoissa yhteisprojekteihin, jotka on kehitetty
edesauttamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.
Sopimuspuolet käynnistävät yhteistyössä mahdollisten nuorisotoimintaan kohdentuvien EUprojektien suunnittelutyöt.
Sopimuspuolet vaihtavat tarpeen mukaan virallisia valtuuskuntia, jotka arvioivat yhteistyötä
ja sopivat toimintasuunnista tuleville vuosille.

%

vastaavat itse tämän sopimuksen täyttämisestä aiheutuneista omista
kustannuksista kuitenkin siten, että tapauskohtaisesti vieraanvaraisuutta osoitetaan.

10. Sopimuspuolet

11. Sopimus on tehty ilman

määräaikaa ja sitä uudistetaan esille nousevan tarpeen mukaan.

12. Osapuolilla on oikeus lopettaa sopimus yksipuolisesti ilmoittaen siitä toiselle
sopimuspuolelle vähintään kuutta (6) kuukautta ennen suunniteltua lopettamista.
13. Sopimus on tehty

kahtena kappaleena, viroksi ja suomeksi.

Elva 19.12.2019

Aivar Soop, puheenjohtaja

Tartumaa Spordiliit
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Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja
Varkauden Urheiluseurat ry
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