Rääma sõude- ja spordikeskuse uuendamine käib
täistuuridel
Tänavu kevadel valminud Pärnu sõudeklubi uue ellingu lähedusse pandi taas nurgakivi –
sedakorda sisebasseini, jõusaali ning teisi vajalikke ruume majutavale hoonele. Tulevikus ootab
arendamist võistlustaristuga seonduv.
Kui kevadel valmis Rääma sõudekeskuse uusarenduse esimese etapi esimene järk, siis reedel,
4. oktoobril jõuti avafaasi teise osa nurgakivi panekuni – juba järgmisel aastal rõõmustavad
sõudjaid moodne sisesõudebassein, avar jõusaal ning muud eriotstarbelised ruumid koos
õppeklassiga. Nurgakivi asetamisel avasõnad lausunud Pärnu sõudeklubi presidendi Toomas
Rapi hinnangul vajati Räämal hädasti edasiminekut, sest tulevikutegijate tarbeks tuleb luua
kvaliteetsed tingimused. „Peale selle, et hoolitseme ala järelkasvu eest, esitame alaliidule
avalduse riigi suurte võistluste järgmiseks aastaks Pärnusse tagasi toomiseks,“ lubas Rapp.
Sõudjaid tervitanud kultuuriministeeriumi spordiosakonna asekantsler Tarvi Pürn avaldas erilise
investeeringu üle heameelt. „Kui me riigi poolt midagi teeme, siis peab see olema eriline. Arvan,
et sõudebassein, kuhu edaspidi oodatakse kõiki Eesti sõudjaid annab spordihoonele eristuva
näo. Kõikidesse sõudeklubidesse ei olekski otstarbekas basseine ehitada,“ rääkis kõrge
riigiametnik.

Pärnu jõe paremkaldal käib sõudekeskuse uuendamine (Pärnu sõudeklubi)

Sõudeliidu president Rein Kilk arvas, et mõneti on tegemist Rääma sõudjate ees auvõla
tasumisegagi. „Siinolijaile on jäänud märkimata, et tegemist on mitte ainult Eesti sõudmise, vaid
kogu riigi spordi läbi aegade edukaima klubiga – kui võtta tiitlivõistluste-, sealhulgas
olümpiamedalid. Teatud mõttes on see õiglusegi jalule seadmine, kui armetus olukorras
teenekaim spordiklubi saab investeeringu,“ teatas Kilk.
Peale uue treeningsaali ja basseinimaja valmimist näeb sõudeklubi plaan ette jätkutegevusi:
arendamist vajab võistlustaristu – ﬁnišitorn tribüüniga, valgustatud paadisillad, teed, piirded ja
välispordialad, klubi territooriumi läbiva Jaansoni raja kaldakindlustuse rajamine jmt. Teenuste
arendamiseks nähakse visioonis laagrite korraldamiseks sportlasmajutuse rajamist. Keskuse
terviklik valmimine looks võimaluse siduda see populaarse Jaansoni rajaga, korrastaks
jõekaldaid ning väärtustaks linnaruumi. Samuti annaks taristu arendamine võimaluse pidada
Pärnus tunnustatud tasemega sõude- ja arutamisvõistlusi ning pakkuda ja edendada erinevaid
spordi- ja kultuurialaseid teenuseid. Eeldused suurprojektiga jätkamiseks on reaalsed –
septembris Pärnu linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegia investeeringute kava näeb
2023. aastaks arendustegevuse jätkamiseks ette 1,25 miljonit eurot. Sõudekeskuse lõpuni
ehitamise maksumuseks on hinnanguliselt tarvis 2,5 miljonit lisaeurot.

