
Head Porkuni Kurtide Kooli vilistlased! 
 
 
„Eesti kurtide spordilugu“— esimene raamat kuulmispuudega inimeste saavutustest 
spordimaailmas, on väga hästi vastu võetud. See innustab jätkama, seda enam, et 
esimene väikeseformaadiline väljaanne ei käsitle kaugeltki kogu kurtide spordi 
mitmekülgsust. 
 
Uue raamatu idee autorid, olnud ise tihedalt seotud Porkuni kooliga, on otsustanud, et 
järgmine kurtide spordilugude kogumik tuleb Porkuni Kurtide Kooli spordist aastatest 
1924 – 2001. Kõige olulisemaks põhjuseks on võimalus praegu veel saada infot elus 
olevatelt vanadelt pedagoogidelt. Varsti kaob see allikas paratamatult.  
  
Oleme tee alguses ja praegu alles kavandame raamatut Porkuni kooli spordiloost. 
Ideekavandi lisame oma pöördumisele, mis on allpool välja toodud: 
 
"Porkuni Kurtide Kooli spordilugu" 
 
Esialgne kava 
 
I  Ülevaade koolispordist 1924 - 2001.a. 
II  Meedia 
III  Statistika 
IV  Sirvides vana albumit 
V  Pedagoogide meenutused koolispordist 
VI  Õpilaste mälestused koolispordist 
VII  Spordi osa väikeste õpilaste suureks kasvatamisel 
VIII  Võistlused 
IX  Porkuni kurtide kooli spordisüsteem 
X  Porkuni kurtide kooli spordibaas 
 
Oleme mõelnud, et see raamat peaks suurelt osalt põhinema teie, Porkuni kooli 
endiste õpilaste mälestustel ja meenutustel.  
 
Esimese raamatu koostamisel koges Merike, et vähesed inimesed on võimelised oma 
saavutustest hästi ja vabalt kirjutama. See teadmine andis idee seekord teistsuguse 
plaani järgi toimida.  
 
Elu on edenenud ja videokaamerate käsitsemine ning videote tegemine on muutunud 
jõukohaseks peaaegu kõikidele.  
 
Kutsume üles Porkuni Kurtide Kooli endiseid õpilasi oma meenutusi videolindile 
jäädvustama  ja autoriteni toimetama. Siis vormistame meie, koostajad, saadud info 
tekstina, mis läheks raamatusse. Lisaks jääksid ka videoklipid järele ja neist võiks 
teha kas raamatuga koos müüdava infokandja või eraldi välja antava kogumiku.  
 
Mis oleks meenutamisel oluline – kas kõige meeldejäävam sündmus, mis seostub 
sporditegemisega, lood õpetajatest, võistlusreisidest, treeningutest, raskustest ja 
rõõmudest? Meil on seda raske öelda ja ega siin pingerida koostada saagi. Igal 
inimesel on ju aega ja sündmustesse omanäoline suhtumine.  



 
Palume silmas pidada, et meenutused oleksid väga konkreetsed ja üsna lühikesed— 
nii mahub neid raamatusse rohkem. Võimalik, et huvitavamate meenutuste autoritega 
võtame veel ühendust ja palume täpsustada või laiendada oma juttu.  
 
Seega on kõik teie endi kätes. Kui tahate, et teie lugu pääseks raamatusse, otsige üles 
sõber, kellel on videokaamera või videot salvestav fotoaparaat ja laske käia.  
 
Meie ettevõtmises on teretulnud abi ka kohalikelt kurtide organisatsioonidelt.  
 
Kohtumiseni mälestuste radadel!  
 
Merike Mändsoo – merikemandsoo@gmail.com 
 
Ain Aasa – ainaasa@gmail.com  
 
 


