Pärnu rotarid puhusid suvepealinna noorsõudjate
purjedesse tuult
Viimasel ajal on Viljandi ja Pärnu sõudeklubisid saatnud edu noortesporti hüvanguks
lisarahastuse kogumisel. Viljandi kaheksapaadi ostule järgnes pidu pärnakategi õuel, sest
kohalike rotarite eestvedamisel koguti uute paatide soetamiseks enam kui 25 000 eurot.
Idee mõlema Pärnu sõudeklubi paadikuuri uuendada pärineb vahetult enne pidulikku paatide
üleandmise sündmust oma ametiaja lõppu tähistanud Pärnu Rotary klubi presidendilt, isegi
nooruses sõudesporti harrastanud Toomas Rapilt. Jaanuaris rotarite, Pärnu sõudeklubi ja Pärnu
sõudekeskuse Kalevi vahel sõlmitud leping nägi ette, et noorsportlaste tuleviku nimel
soetatakse kahe peale kokku kuus alust, millest kumbki organisatsioon saab kaks ühe- ning ühe
paarisaeru kahepaadi.

Pärnu rotarid ja kohalike sõudeklubide esindajad Ammende villa aias (foto: Pärnu sõudeklubi
Facebook)
Pidulik paatide üleandmise hetk jõudis kätte 1. juulil Ammende villa aias, kus viibisid mõlema
klubi esindajad, teiste seas nooratleedidki. Pärnu sõudeklubi esindanud noortejuhendaja Tatjana
Jaanson ning vasakkaldal tegutseva Kalevi pealik Matti Killing olid silmnähtavalt rahul, et taoline
aktsioon korraldati, sest klubide ellingutes on kasutusel paate, mis varsti pea pool sajandit
kohalikke sõudjaid truult teeninud on. Hiinas Kanghua tehases toodetud kerged treeningpaadid
läksid maksma 25 400 eurot, millest Pärnu linn võttis kanda 3000 eurot ning toetajad tasusid
ülejäänu. Pärnu Postimehele antud intervjuus tõdes ka koondise peatreeneri ametipostil teeniv
Killing, et vaatamata paatide madalale hinnale on tegemist kõrgekvaliteedilise kaubaga. Tema
sõnul on hiinlased kodumaisel toodangul võitnud maailmakarikaetappe ning USA alla 23aastaste

koondis sõitvat sama kaubamärgi alustel.

Raha kogumist otsustati pikendada aasta lõpuni
Jaansoni hinnangul on Eesti sõudeklubid kaasaegse ning konkurentsivõimelise varustuse
hankimisel võrreldes muu maailmaga vaeslapse ossa jäänud. Tema sõnul sobivad uued
ühepaadid väga hästi 70-75kilogrammisele sõudjale ning kahesed kuluvad marjaks ära kuni
70-85kilogrammiste sõudjate treeninguteks. Paatide üleandmisel tänati toetajaid vanade
puuaerudega, mil peal heategevuskampaania graveeringud. Üks aer jääb siiski veel omanikku
ootama, sest suvepealinna sõudmine vajab vaatamata õnnestunud kampaaniale uute Allarite,
Tõnude, Jüride, Andreide jt kasvatamiseks täiendavaid vahendeid. Sel põhjusel pikendati
heategevusliku aktsiooni tänavuse aasta lõpuni.
Kes soovib panustada, saab seda teha ühele järgnevatest arveldusarvetest:
MTÜ Pärnu Rotary Klubi arvelduskontole: IBAN EE812200221011895643, Swedbank või SA
Pärnu Rotary Noortefondi arvele IBAN EE681010220036771018, SEB Pank
(tulumaksusoodustusega ühingu nimekirjas).

