Tuntud pallivõlur ehitas Mai lasteaeda
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Sel nädalal tegid Mai lasteaia mudilased uuel platsil esimese trenni. FOTO: Mailiis Ollino

Oranžid kalamehetunked üll, toimetab pikka kasvu töömees Mai lasteaia merepoolsel õuealal
suvepealinnas uudse spordiplatsi ehitusel: kunagine vutiäss, praegu kalur, vabal ajal Pärnu
jalgpalliklubi (PJK) president Raio Piiroja annab viimast lihvi “puurile” – miniatuursele madala
aiaga piiratud jalgpalliareenile, kus koolieelikutel avaneb võimalus hakata senisest
mitmekülgsemalt treenima.
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Selgub, et PJK strateegia noorte innustamisel spordialade kuningaga sinasõprust looma on
ambitsioonikas, sest avalikuks kasutamiseks taristu rajamine erainitsiatiivil pole tavapärane.
Nagu Piiroja selgitas, on see PJK juhatuse liikme ja sponsori Dennis Kristenseni algatus. Juba paar
aastat tagasi tekkis varem Danspini Sindi vabrikut ja nüüd Wendret juhtival jalgpallientusiastil mõte
rajada lasteaedade juurde platsid mõõdus kaheksa korda 14 meetrit.
Piiroja sõnutsi on lastel piirdega kunstmuruplatsil lihtne mängida, sest pall ei lähe kindlates
raamides uitama.
Kunagine Eesti koondislane nentis, et viimastel aastatel on töö noortega veidi unarusse jäänud.
“See on vaja taas käima saada, kellegi teise peale lootma jääda pole mõtet,” tõdes spordimees,
kelle juhtimisel klubis harjutab kaheksa treeneri käe all 13 paigas üle 200 noore pallivõluri.
Mai lasteaias juhendab eri vanuses noori Indrek Joost: reedeti kogunevad nelja-kuni viieaastased,
kolmapäeviti paar aastat vanemad.
Piiroja hinnangul on ühe platsi maksumus ligemale 20 000 eurot. Pakkumine tehti kõigile
lasteaedadele, kus PJK tegutseb: peale Mai said võimaluse Kadri, Trall ja Vikerkaare.

Kuna Mai juhataja Kersti Nõupuu haaras pakkumisest kohe
kinni, said nemad esimese omataolise.
Raio Piiroja

“Kuna Mai juhataja Kersti Nõupuu haaras pakkumisest kohe kinni, said nemad esimese omataolise,”
selgitas spordimees, kes ise rassis kalastamisest vabal ajal ehitustöödel PJK juhtkonna ja
treeneritega ühiskondlikus korras nädala jagu. Järgmisena on jalgpalliklubil kavas kopp maasse
lüüa Kadri, seejärel Tralli hoovil. Kadris loodab klubi platsi valmis saada järgmisel aastal, Trallis siis,
kui seal renoveerimistööd lõpevad.
Esiti eelmiseks sügiseks valmima plaanitud areeni rajamine lükkus asjaosaliste sõnutsi ligemale
aasta võrra edasi, sest lõivu tuli maksta bürokraatiale. “Nüüd on teekond selge: teame, kuidas
linnavalitsusega suhelda ja millised nõuded tuleb täita,” märkis Piiroja. “Viimase põlvkonna
kunstmuru varugi on laos olemas ja ootab uutele väljakutele lahtirullimist.”
Mai lasteaia juhatajal on jalgpallurite algatuse üle hea meel.
“Kui soovitakse head teha ja sellest saavad kasu paljud lapsed, pole loobumiseks mingit põhjust,”
lausus Nõupuu, kelle jutu järgi harjutavad nende hoovil enamasti vanemad kasvandikud ja vahel
näeb nelja-viieseidki.
Nagu Nõupuu mainis, ei keskendu nad lasteaias vaid jalgpallile. “Siinkohal räägime atraktiivsetest
liikumisvõimalustest laiemalt: meie majas toimuvad regulaarselt akrobaatika- ja peotantsuringidki,”
nimetas juhataja. “Eri huvitegevust pakutakse palju, ent kõik sõltub laste ja nende vanemate soovist
kaasa lüüa: kui osalejaid pole, ei saa koostööstki asja.”
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