
Kaiu Kustasson: Koos ajaga muutud ise ja muutub sporditöö 

 Kes on olnud Sinu treenerid, õpetajad ja eeskujud? Mille eest neid tänada 

tahaksid? 

 

Põhikooli aja õppisin Kesk-Vigalas Peru 8-klassilises koolis ja minu õpetajaks olid Vello 

Tikerpalu ja Lehte Tamme. See oli kool, kus kõik lapsed sportisid, alates malemängust ja 

lõpetades võrkpalliga. Treeneriks oligi kehalise kasvatuse õpetaja, võistlesin 

kergejõustikus, võrkpallis, korvpallis, suusatamises, laskmises lauatennises, 

kabemängus, rahvastepalis jt. aladel. 

Keskkoolis käisin Pärnu-Jaagupis, kus juba Manfred Tõnisson ja Juhan Toimet olid 

õpetajad ja käisin kergejõustiku treeningutel.  

Olen õpetajatele väga tänulik nõudlikkuse eest, iseseisvuse õpetamise eest, paljude 

võistluste korraldamise kogemuse eest ning ka kohtuniku vile oli meil tihti võistlustel 

suus! 

 Mida Sa spordijuhi tööd alustades oodata ei osanud?  

 

Mind valiti 1991. a. konkursi teel Pärnumaa Spordiliidu juhiks, mis oli nii mõnelegi 

üllatuseks - ikkagi naine. Ma pole kunagi sallinud vassimist, seljataga otsustamise 

tahtmist, keerutamist, mistõttu oma otse väljaütlemistega olen näppu lõiganud. Sain aru, 

et igakord ei saa kõiki inimesi usaldada.  

 Kas teeksid täna midagi teisiti, kui saaksid aega tagasi keerata? 

 

Ei teeks, järgmisel aastal saab 25 aastat spordiliidu tegevjuhina töötatud, ülejärgmisel 

juba pool sajandit sporditööd – see töö meeldib mulle. Koos ajaga muutud ise ja muutub 

sporditöö ja kui tahad noortega sammu pidada, pead nende keskel olema, õppima 

uutmoodi mõtlema ja tegutsema. Vastastikku on mõlemail erinevaid oskusi, kogemusi. 

 Mida on õpilased Sulle õpetanud? 

 

Olen mitmeid aastaid Pärnumaal ka noorte laskjatega tegelenud. Sain aru, et iga laps 

vajab kiitmist, tähelepanu, tunnustamist. Rohkem usaldamist, ka siis, kui nad on seda 

mõnikord kurjasti ära kasutanud! 

 Mis on Sind selle ameti  

juures hoidnud ja kas oled kunagi 

ka loobumismõtteid mõlgutanud? 

 

Positiivne ellusuhtumine, sära 

silmades, huumorimeel ja soov 

inimeste keskel olla, korraldada, 

suhelda - kui poleks meeldivust, tahet 

ega missioonitunnet, sporditööd teha ei 

saaks. Sporditöö on nagu 

salaarmastus, mis võtab sinult ja perelt 

energia, nädalalõpud ja õhtud, annab 

materiaalselt vastu vähe, aga kui üritus 

on korda läinud ja inimesed tulevad 

tänama, tunned, et oled ikka tasu 

saanud.  
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Millist nõu annaksid tänastele noortele treeneritele ja spordiametnikele?  

 

Mitmekülgsus on väga oluline laste treeningus, minu arvates spetsialiseerutakse sageli 

mõnede spordialade juures liiga noorelt. 

Spordiametnikel tasuks rohkem rahva seas liikuda, kuulata arvamusi, ettepanekuid, 

vaielda ja jõuda lõpptulemuseni enamuse soove arvestades. Otsustada ja kirjutada 

seadustesse sisse konkreetsemalt spordi rahastamine nii riigi kui omavalitsuse tasandil. 

 

Millise kuulsa sportlase, treeneri või muu eluala inimese elulugu on Sulle erilist 

muljet avaldanud? Miks? 

Tasub lugeda minu koduvalla, Vigala valla spordikuulsuse Gerd Kanteri kohta kirjutatud 

raamatut – raskusi ületades medaliteni! 

Millist huvitavat küsimust pole ajakirjanikud Sulle esitanud? (Palun vasta ka.) 

 

Kuidas su tervis on? 

Tänu igahommikusele jääkülmale dušile, jalgrattasõidule, liikumisele ja joogatrennile 

tunnen end suurepäraselt ja olen terve. 

Mida soovid küsida teistelt laureaatidelt? 

 

Kuidas olete selle tunnustuseni jõudnud, andke retsepti noorematele? 

Kui sa ei oleks spordijuht, kes sa siis oleksid? 

 

Oleksin tahtnud väga saksofonimängija olla, mille õppimine kunagi pooleli jäi! 

Mis Su päeva päikseliseks teeb? 

 

Kodurahu, et kõik mu lähedased oleks terved ja õnnelikud - olles ema, vanaema  ja 

vanavanaema, olen minagi koos nendega õnnelik 

Mida soovid endale saabuvaks aastaks? Järgmiseks olümpiatsükliks? 

 

Õnne ja tervist, tööd ja leiba lauale, uusi huvitavaid sündmusi, häid tulemusi Pärnumaa 

sportlastele. 

Järgnevaks olümpiatsükliks aga Janekile, Liinale, Gerdile, Eleriinile, Romanile, Tanelile, 

Reinule – hoidke oma luid ja liikmeid, need on õrnad ja võivad suures trenni-ja 

võistlustuhinas puruneda, mis muud kui medalid jäävad olümpial saamata! 

Suur aitäh väga toredate vastuste eest! 

Tervist, tööd ja leiba, põnevaid sündmusi ja toredaid tulemusi! 

Palju õnne! 

 


