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Tamsalu mälestabkohalikku
legendi SergeiKurotškini
Tamsalu teenekas majandusjuht ja
spordimees SergeiKurotškin lahkus eile
hommikul jäädavalt.7. juuliloleks
mitmekülgne japalju panustanud
Kurotškin saanud 90aastaseks.
Eva Klaas
eva.klaas@ajaleht.ee

Kui SergeiKurotškin 1951.aastal Tam-
salus noore insenerina mõni aeg varem
asutatud Tamsalu EPTs tööle asus, oli
Tamsalu küla.

Tamsalu vallavanemToomas Uude-
berg ütles, et Kurotškini panus Tamsalu
EPT ja kogu asula arendamisse algul
peainsenerina ja hiljem juhina oli väga
suur.

“Tema teeneid on võimatu üle hin-
nata, Kurotškin oli väga tegus ja mit-
mekülgne nii majandus- kui spordime-
hena,” märkis vallavanem.

“SergeiKurotškini võib täie õiguse-
ga nimetada Tamsalu ülesehitajaks,
sest tema juhtimisel ehitasid Tamsalu
EPT meistrimehedTamsalusse 300 kor-
terit, kaks lasteaeda, kolm võimlat, uju-
la, klubiruumid jakoolimaja juurdeehi-
tise,” on varem Virumaa Teatajale öel-
nudKurotškini kauaaegne kolleeg Ants
Arukuusk.

Mitmekülgse spordimehena harras-
tas Sergei Kurotškin heal tasemel ten-
nist, lauatennist, slaalomit, suusahüp-
peid, ujumist ja pikamaajooksu. Tema
kõige tõsisemad tulemused on seotud
võrkpalliga.

Sergei Kurotškin sündis Tallinnas
Koplis jaoli spordiga seotud juba vara-
sest lapsepõlvest.

1944.aastanovembris avati Tallin-
na polütehniline instituut, kus Sergei
Kurotškin õppima asus ning alustas sa-
mal ajal treeninguid võrk- ja korvpal-

lis. Tamsalus töötades jätkas ta noor-
põlveharrastustega. Sealne võistkond
tuli korduvalt Väike-Maarja rajooni
meistriks nii slaalomis kui suusahüpe-
tes.

1951. aastal avastas Sergei Kurotš-
kin Tamsalus võrkpalliväljaku jahulga
mänguhuvilisi noori.

Algasid sihipärased treeningud.
Aastate jooksul täienesid ka mängijate
read ning 1956. aastal tulid Tamsalu
mängijad maanoorte meistriks ja kari-
kavõitjaks.

Eesti meistrisarjas mängis Sergei
Kurotškin 14 aastat. Vanemas eas tuli
takolmel korral Eesti veteranidemeist-
riks, mitmelkorral 2.–3.kohale. Ta on
mänginud Soome presidendi Mauno
Koivistoga ja võitnud.

2000. aastal tuli veteranide võrk-
palli MMil 65 aastaste vanuseklassis
pronksmedalile.

SergeiKurotškinile on antud esime-
ne Tamsalu tänuraha.

Toomas Uudeberg ütles, et Kurotš-
kin oli vägaaktiivne ka kõrges vanuses,
alles viimatelaastatel hakkasid tervise-
hädad rohkem märku andma. “Mõtle-
sime, kuidas teda 90 aasta juubelil
meeles pidada, aga läks nii, et seda
sünnipäeva enam ei tulnudki,” nentis
Uudeberg.

Mullu oktoobris, kui tähistatiTam-
salu ujula 40. aastapäeva, avati spordi-
hoone ees männipuust tänupink Sergei
Kurotškinile jaka Ants Arukuusele, kel-
le mõtete ja tegudega ujula omal ajal
teiste spordiruumide kõrvale rajati.

SergeiKurotškinileavati koguni kaks tänupinki, lisaks Tamsalu spordihoone juures olevale
ka Uudeküla hokiplatsil. MARIANNELOORENTS

Küüditatuid
meenutati
“Okaskrooni”
juures
Laupäevasel leinapäeval
mälestatikõikjal Eestis
juuniküüditatuid. Juuni-
küüditamise 73. aastapäe-
vale pühendatud üritused
Rakveres olid samuti nuk-
rameelsed.

Tammikus toimunud
mälestustseremoonialoli
sedarahva traagilist ära-
viimist meenutamas esin-
dajaid riigikogust, Rakvere
linnavalitsusest jaLääne-
Viru maavalitsusest, linna-
volikogust jaMemento sõ-
sarorganisatsioonidest.

Kõige kaugemad küla-
lised olid Austraaliast.
“Okaskrooni” juures lipu-
valves seisid Viru maleva
noorkotkad ja kodutütred.
Hiljem peeti mälestuslõu-
na ja rahvamajas sai vaa-
dataetendust “Rahaupu-
tus”Kiisa rahvamaja näite-
ringi esituses.

Memento eestvedaja
AinoKiiver rääkis, et päev
kujunes pikaks ja emotsio-
naalselt väsitavaks, arves-
tades osalejate kõrget iga,
kuid õnnestus igati, täna-
des toetajaid, kes aitasid
päeva korraldada. (VT)
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