
Suure-Jaani vallas Tääksi koolimaja tühjana seisnud klassiruumides on 

läinud lahti ehitustöö ühiselamu rajamiseks.  

Uuest õppeaastast saavad end seal sisse seada Tääksi spordiakadeemia õppurid. 

Tääksi spordiklubi asutatud  akadeemias õpib esialgu seitse vabamaadlejat, 

sügiseks soovitakse nende arv kergitada kümneni. Sama palju õpilasi on kavas vastu 

võtta kergejõustiku ja jalgpalli erialale.  

40 000 sponsorite raha 

Mittetulundusühingu Tääksi Spordiklubi juht Toomas Aavasalu ütles, et õpilaskodu 

valmimisse pannakse 40 000 eurot sponsorite raha ning õpilaste päralt on sügisel 

24 kohta kaheksas toas. Õppetöö käib Suure -Jaani gümnaasiumis ja praegu elavad 

maadluspoisid Tääksi külalistemajas. Neid treenivad  Rain Aleksandrov ja Mati 

Sadam, jalgpallureid hakkab juhendama spordiakadeemia juhataja Indrek Jegorov ja 

kergejõustiklasi Pille-Riin Sepp.  

Aavasalu kinnitas, et noortel on akadeemias tippsporti pürgimiseks suurepärased 

tingimused. Maadlejad saavad kolm korda päevas tasuta süüa ning kaks korda 

treenida Suure-Jaani eeskujulikus jõu- ja maadlussaalis. Vabamaadluse erialal 

õppijatest kuus on pärit Viljandist ja üks Põltsamaa lähistelt. Lisaks treeningutele 

õpetatakse lastele teooriat: nad saavad treenerilitsentsi, läbivad kohtunikekoolituse 

ning omandavad teadmisi spordirežiist ja -ajaloost ning spordimänedžeri ametist. 

«Põhirõhk on ikkagi hariduse omandamisel,» lausus Aavasalu.  

Eesti maadlusliidu asepresident Urmas Land ütles, et maikuus kirjutavad nad Tääks i 

spordiakadeemia eestvedajatega alla uuele lepingule. «Esimesel aastal on meie 

koostöö olnud suurepärane. See on üks vähestest juhtumitest, kui asjad on 

oodatust paremad,» sõnas ta.  

Urmas Land märkis, et sügisest peaksid maadluserialal õppima asuma ka tüd rukud 

ning võimalik, et õppureid on isegi rohkem kui kümme. «Praegused on kõik head 

õpilased. Mullu jätsime mitu soovijat kehva õppeedukuse tõttu valimata. Sel aastal 

üritame samal kombel jätkata. Soovijaid jagub, sest Tääksi akadeemia maine on 

maadlejate seas väga hea.» 

Pannakse rõhku jalgpallile 

Eesti jalgpalli liidu (EJL) noortetöö tehnilise direktori Indrek Zelinski sõnul on 

Tääksi spordiakadeemia algatus hea. «Initsiatiiv on kohalikelt tulnud ja seega igati 

teretulnud. Mida rohkem on jalgpalliga tegelevaid noori, seda uhkem ja parem,» 

lausus ta. «Meie aitame kooli omalt poolt õppesuundadega, et anda kümnendale 

klassile valikainena kohtuniku- ja üheteistkümnendale klassile treenerikoolitust.»  

Toomas Aavasalu sõnutsi on jalgpall vallas väga populaarne ja  Tääksis on selle 

harrastamiseks head tingimused:  spordihoone on väga heas seisus ja selle 

läheduses on korralik staadion, mis on kavas katta kunstmuruga. Toomas Aavasalu 

lisas, et maadlusliit on akadeemiat toetanud iga kuu 2000–3000 euroga. 



Vallavanem Tõnu Aavasalu märkis, et vajaduse korral toetab ettevõtmist ka vald. 

«Väljastpoolt Suure-Jaani valda tulevate õpilaste kohamaksu tasub nende 

elukohajärgne omavalitsus ja seega vähenevad meie kanda jäävad kulud. Seda raha 

on võimalik kasutada spordisuuna arendamiseks. Õpilaste arv selgub siiski alles 1. 

septembril ja seejärel  saame teha otsused,» sõnas ta.  

Suure-Jaani gümnaasiumi direktor Evald Sepp märkis, et kool on akadeemiaga igati 

päri. «Maadlejad on olnud esimese aasta jooksul edukad, saanud häid kohti ka 

rahvusvahelistel võistlustel ja samas olnud tublid koolis. Õpetajad ütlevad, et nad 

järgivad ajagraafikuid keskmistest õpilastest märksa täpsemalt,» rääkis ta.  

Haridus- ja teadusministeerium peab ettevõtmist kiiduväärseks, kuid ei osanud 

öelda, kui paljud teised Eesti õppeasutused analoogseid algatusi kavandavad. 

«Haridus- ja teadusministeerium selle kohta infot ei kogu,» teatas ministeeriumi 

kommunikatsiooniosakonna konsultant Marit Valge.  

Viljandi maakonna haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ilmar Kütt ütles, et 

täpsemat hinnangut on projektile esialgu raske anda. «Kuu aja pärast, kui koolid on 

lõpetanud, on ehk juba rohkem teada, kui palju sinna tahtjaid on.»  

Egon Valdaru, reporter 
 


