Ühe õhtuga: viljandlased hankisid toetajate abiga
uue kaheksapaadi
Viljandi sõudeklubi poolt 7. märtsil korraldatud tuluõhtu kujunes sedavõrd edukaks, et
tuliuue kaheksapaadi soetamine ideest saab reaalsus.

Hedli Kivilaane algatusest
sündinud ning Malle Lüdimoisi, Robert Jürimaa ja teiste initsiaatorite kaasabil veetud
projekt kulmineerus Sakala keskuses toimunud heategevusliku kontserdiga, kus
peaesinejaks oli rahva poolt palavalt armastatud Tõnis Mägi. Sõudeklubi liikmed avasid
üheõhtukohviku ning külalisi rõõmustas näitus, mille peamiste vaatamisväärsustena
uudistati kodulinna läbi aegade parima sõudja, Kaspar Taimsoo sportlastee rekvisiite.
Kõige krooniks kolksus oksjonihaamer, mis aitas tõhusalt kaasa noorsõudjatele mõeldud
tuliuue kaheksapaadi soetamisele.
„Peol osales ligi kakssada huvilist, kusjuures paadiostule pani õla alla 37 ﬁrmat ja
eraisikut. Lootsime, et ehk saame heade toetajate abiga pool paadiosturahast, aga suur
oli üllatus, kui nägime, et ﬁnantseeringut kogunes ligi 40 000 eurot, mis võimaldab
itaallaste Filippile kohe paadiostutellimuse esitamist,“ rõõmustas Viljandi sõudmise
pikaaegne edendaja Ruth Vaar. Eestvedaja lisas, et uus paat loodetakse
ristimispidustustega järveveele saata suve teises pooles. Praegune alus on teenindanud

mitmeid põlvkondi juba 1984. aastast alates ning hakkab amortiseeruma.
Oksjoni peaauhindadeks olid Toom Tekstiili poolt välja pandud kaheinimese voodi ning
Toyotasid müüva Amservi presenteeritud RAV-4 mudeli 14-päevane kasutusõigus.
„Kinkisime kõikidele annetajatele sõudeklubi kalendri, mille ajaarvamine algab
sümboolselt märtsikuuga, sest just siis toimus edukas tuluõhtu,“ rääkis Vaar. Kõik, kes
heategevuslikul õhtul osaleda ei saanud, ent tegid või plaanivad teha oma annetuse,
saavad klubi poolt samuti kalendri. Ülekandeid saab teha MTÜ Viljandi Sõudeklubi
arveldusarvele EE731010302007042005 selgitusega „toetuseks“. Käima pandi veel
oksjoni teine järkki: sõudeklubi Facebooki lehele on üles riputatud tuluõhtust järele
jäänud seitse eset, mida kõik huvilised saavad sõudjate toetuseks hankida.
Viljandlaste paadikampaaniat on seni toetanud A Le Coq, Liviko, Amserv/Toyota,
Fruitexpress, trükikoda Hetika, Ipse, Dentes Hambaravi, Toom Tekstiil, Aasa
külalistemaja, Grand Hotel Viljandi, Paulig Coﬀee Estonia, Eesti Sõudeliit, Sirli Catering,
Luuna Pagar, Maks & Moorits, Estover, Sakala Keskus, ON24, Südalinna Ilusalong, Print
Best, Volli Grill, Woolish, Tere, Rademar, Elamuspark, VLND, Castle, Männimäe
külalistemaja, Riosal OÜ, perekond Saaremets, Kalev Ramjalg, Katriin Mägi, Kairi
Karuse, Liina Roht, Kadi Sarap, Raivo Laidma, Aare Kährik ja Tauri Lillemaa.
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