
TEEMA

Tagasihoidlik mälestuskivi on seotud
korvpalluri jahukkunud alpinistiga
Täpselt 39 aastat tagasi, 1. augustil 1981 startis Aluvere autodroomilt Automi V suurralli. Päev hiljem toimus Lavi allikate
lähistel fataalse tagajärjega avarii, milles hukkus kaardilugeja Kalev Kotsar, korvpallur Maik-Kalev Kotsari vanaisa.

Aivar Ojaperv
aivar.ojaperv@virumaateataja.ee

Virumaa Teataja
kirjutas Sae–Põ-
lula tee äärde
Lavi lähistele
paigaldatud Ka-
lev Kotsari mä-

lestuskivist põgusalt tänavu tal-
vel. Teema vastu hakkas huvi
tundma Eesti monumentide
e-kataloogi eestvedaja Heiki
Koov, kes ise on pärit Rakverest.
Ta avas oma internetiportaalis
Kotsari mälestuskivile eraldi ak-
na, hakkas koguma lisainfor-
matsiooni ning sattus huvitava-
tele seostele ja tõsiasjadele.

Koov leidis Facebooki abil
üles Kalev Kotsari poja Egon
Kotsari, kellega sai jutule ka Vi-
rumaa Teataja. “Olin üheksa-
aastane ega mäleta õnnetusest
eriti palju,” lausus Egon Kotsar.
“Kes ja millal konkreetselt isale
Lavile mälestuskivi pani, seda
ma täpselt ei tea – ilmselt minu
ema ja tädi ehkKalevi õde.”

Õnnetus vaikiti avalikkuse
ees maha. Toonased ralliõnne-
tused läksid statistikassekui ta-
valised liiklusõnnetused, mida
kajastada ei häbenetud, aga

küllap olid võistlustega teised
lood. “Minul isiklikult ei keela-
tud juhtunusträäkida, aga mee-
nub küll, et pere sai soovituse
mitte liiga avalikult sellest ju-
tustada.”

Ralliveteran Märt Ots, kes
muide ise oli kõnealusel võist-
lusel stardis ja sai Paul-Robert
Helgi roolitud autos kaardiluge-
jana teise koha, on meenuta-
nud, et õnnetusse sattunud Vol-
ga kaldus kurvis teelt välja ja
sõitis vastu puud. Tegemist ole-
vat olnud Koerus kapitaalre-
mondi läbi teinud autoga, mille
kere oli vana ja väsinud ning
mis sai seetõttu eriti tugevasti
vigastada.

Egon Kotsar mäletas, et ava-
riist on hiljem foto siiski avalda-
tud, ja ta pakkus selle autoriks
Lembit Peeglit. E-kataloogi pi-
daja Heiki Koov sai legendaarse
fotograafiga ühendust jaselgus,
et Peegel oligi avariilise ralliau-
to oma kaameraga jäädvusta-
nud. Vanameistri fotolt selgub,
et Volga oli ikka väga puruks.
Ime, et selles autos rooli taga is-
tunud Viktor(?) Ivanov ellu jäi!

“40 aastat tagasi oli maastik
teine, kitsas kruusaga kaetud
metsavaheline tee,” märkis
Lembit Peegel oma e-kirjas, mis

oli lisatud kõnealusele fotole.
Auto olevat sõitnud vastu
20-sentimeetrise läbimõõduga
puud. “Puul oli umbes 30 cm
koort vigastatud, see on mulle
sööbinud mällu,” kirjutas ta.
See puu on tänaseni alles javi-
gastatud koore järgi leiab ka
mälestusmärgi kergesti üles.

“Tol ajal rallidel surmajuh-
tumeid ei olnud, need olid

ametlikult liiklusõnnetused.
Muidu oleks korraldajatel
palju pahandusi,” lisas Lem-
bit Peegel.

“Ralli jätkus jaautasusta-
mine toimus Võsul ühes baa-
ris. 2008. aastal ilmus pilt ja
lugu tollase Spordilehe rub-
riigis “Ajapeegel”.”

Talvel kirjutas Virumaa
Teataja, et Kalev Kotsar oli ilm-

selt Paidest pärit rallimees, kuid
päris täpne see polnud. “Elasi-
me tõesti Paides, kuid kolisime
siis Raplamaale Juurusse,” rää-
kis Egon Kotsar Virumaa Teata-
jale. “Paides sõitis isa minu mä-
letamist mööda Virkoja-nimeli-
se mehe kaardilugejana, aga
Raplas alustas ta koostööd Iva-
noviga, kes oli samuti kogenud
sõitja, kes tuli veoautoga korra
ka Saaremaa ralli võitjaks.”

Egon Kotsar on harrastus-
korvpallur ja lööb veel praegu-
gi veteranide võistlustel kaasa.
Hoopis tuntum kossumees on
aga tema poeg Maik-Kalev Kot-
sar. “Eks ta sai oma teise eesni-
megi ralliautos hukkunud vana-
isa mälestuseks,” lausus Egon
Kotsar.

Kotsarite pere käivat igal
aastal korra-paar Kalevit Lavil
mälestamas.

Loole saaks joone alla tõm-
mata, kui sellega ei haakuks
veel üks huvitav detail, mille
avastas samuti Heiki Koov. “Mi-
nu onu, Roelast pärit Enok Põl-
lu, oli alpinist ja hukkus 1979.
aastal,” rääkis ta. “See korter,
kus ta Raplamaal abikaasaga
elas, müüdi või anti Kalev Kot-
sarile, kes kaks aastat hiljem
sai samuti õnnetult surma.”

LEMBIT
PEEGEL

VLADISLAV MUSAKKO

Kalev Kotsari mälestuskivi Sae–Põlula
teeääresLavil. Ülemiselpildil on ralliauto, millesKalev Kotsar kaarti luges.See sai avariis väga tugevasti kannatada.

AUTOLOOS. Augustis algab taas Coopi suur autoloos,
mille käigus võidab iga kuu üks Coopi kaardi kasutaja
uhiuue linnamaasturi Toyota RAV4 päriseks.

Coopi kaardi omanikele loositakse
12 Toyota linnamaasturit

„Pole kahtlust, et tegu on
Eesti ajaloo ühe suure-
ma tarbimismänguga, ning
võiduvõimalus on seejuures
parem kui mis tahes loteriid
mängides,“ ütles Coop Ees-
ti turundusdirektor Andres
Lember. „Autoloosi auhin-
dade atraktiivsus on meil
ajas kasvanud: alustasime
Volkswagen Golfidega, järg-

nesid Passatid, ja sel korral
astume veel ühe sammu eda-
si ning auhinnaks on Toyota
võimekas linnamaastur,“ lisas
Lember.

Eesti kõigi aegade suurim au-
toloos sai alguse 2016. aastal
ning sellest ajast on endale
auto võitnud juba 26 inimest,
sh on õnneliku käega olnud
ka üks Lääne-Virumaa ini-
mene, uhiuue Volkswagen
Passatiga sõitis kodupoe
eestkoju Kadrinast pärit Leili
Annus.

Autoloosis osalemiseks pii-
sab sellest, kui klient teeb
Coopi kauplustes ühe kuu
jooksul igapäevaseid oste
vähemalt 50 euro eest ning

SISUTURUNDUS

registreerib oma ostud Coo-
pi kaardiga, milleks on kas
Coop Säästukaart, Coop
Säästukaart Pluss või Coop
Panga eraisiku kaart. „Oluline
on igal ostul Coopi kaart reg-
istreerida, kuna see on võti
loosis osalemiseks,“ rõhutas
Lember. Juhul, kui ühe kuu
jooksul koguneb oste kok-
ku üle 100 euro, on võidu-
võimalus kaks korda suurem,
150 euro korral kolm korda
suurem, ning näiteks 500eu-
rose kuu ostukorviga osaleb
klient loosimises juba kümne
piletiga. Igal kuul toimub uus
loosimine ja virtuaalsete loo-
sipiletite arvestamine algab
otsast peale.Võida auto

päriseks

Auto võitnud Leili Annus Kadrinast. Foto: Coop Eesti

pealt ning kliendiportaalist
veebiaadressil coop.ee,“ lisas
Lember. „Soovitan kõikidel
klientidel coop.ee-s üle vaa-
data ja vajadusel uuenda-
da ka oma kontaktandmed,
sest muidu võib juhtuda, et
fortuuna küll naeratab, aga
õnn uhiuue RAV4 näol õuele
ei jõua, sest meil pole liht-
salt võimalust teile võidust
teada anda.“ Nii on Lemberi
sõnul varasemalt võidust
peaaegu ilma jäänud mitu
inimest, kuid õnneks on läbi
kohaliku ühistu õnnestunud
võitjatega siiski ühendust
saada. Eakamatel inimestel,
kes ise arvutiga sina peal ei
ole, soovitab Lember kasuta-
da andmete uuendamiseks

Iga 50 € kuu ostusummas
annab ühe loosipileti.
coop.ee/autoloos

Kliendi jaoks on loosis osa-
lemine automaatne - kliendi-
kaardi süsteem peab ise
arvestust, kui palju virtu-
aalseid loosipileteid klient
kuu jooksul on saanud, eral-
di füüsilisel kujul pileteid ei
väljastata. „Oma piletite arvu
ja seda, kui palju järgmisest
piletist puudu on, saavad
kliendid vaadata ostutšeki

nooremate lähedaste abi, või
täita kaupluses uus kliendi-
programmi ankeet, märkides
selle servale: „Andmete uuen-
damine“.

Loosimiste tulemustest
informeeritakse avalikkust
läbi meedia ning lisainfot

leiab Coopi koduleheküljelt
www.coop.ee/autoloos,

kus on üleval ka kõikide
eelmiste võitjate nimed ja

videod autode üleandmisest.
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