
18. veebruaril 2022 sai 90 aastaseks Eesti jahtklubide Liidu teenetemärgi omanik ja Kalevi jahtklubi 

auliige Sulev Roosma. Samast päevast on austatud Sulev Roosma ka Merivälja Seltsi auliikmeks.   

 

 

Sulev Roosma on Merivälja Seltsi jõuliselt toetanud Merivälja-Pirita rannikuala väärtuste hoidmisel ja 

merendusest arusaamisel. Sulev Roosma on Meriväljat ning Pirita hoidnud oma südames ja tegudes 

terve oma elu. 

Sulev alustas purjetamist Kalevi jahtklubis 1949. aastal. Koos TPI purjetajatega taastati ja 

rekonstrueeriti jaht „Arktika“, millega seilati tollastes võimalustes Kaliningradist Laadogani. Esimese 

Eesti avamerepurjetajana täitis Sulev NSVL meistersportlase normatiivi. Talvel harrastas ta, nagu 

paljud teisedki, jääpurjetamist, saavutades paljudel võistlustel auhinnalisi kohti. 1954. aastal püstitas 

Sulev Monotüüp-XV klassis NSVL kiirusrekordi. 

Aktiivselt tegutses Sulev Roosma ka Kalevi jahtklubi seltsielu korraldamisel. Suurima panuse 

purjetamise arengusse pani Sulev ja tema poolt kaasatud klubikaaslastest meeskond 1958.aastal, mil 

alustati „mudapumba“ konstrueerimist ja ehitamist. 

Pirita jõe suue oli lõplikult välja ehitamata ja merele minekut takistas jõe 1,5-1,6 m sügavus. 

Suuremate jahtidega merele pääsemiseks pidid mehed mastis ja vantides rippudes jahi kreeni ajama, et 

madalikust üle pääseda. Süvendaja ehitati valmis ühiskondlikus korras klubi kai peal ja tollase kalevi 

jahtklubi ülema V. Vapperi toetusel. Kusjuures tuleb tõdeda, et Sulevit kutsuti tookord ka NLiidu ühe 

esinduslikuma jahi Baltika kapteniks, aga ta eelistas panustada purjetamiskogukonna heasse käekäiku 

ja ohverdada end purjetajana selleks, et teised saaksid purjetada.  



Sealt edasi pani Sulev Roosma kogu oma jõu ja energia sellesse, et Pirita jõesuue lõplikult välja 

ehitada. Ta oli Tallinna Mehhaniseeritud Vesiehituskolonni rajaja ja juhataja alates 1959. Tänu 

pingutustele suudeti jõesuu kujundada selliseks, et Tallinnas sai võimalikuks korraldada alates 1961. 

aastast rahvusvahelisi Balti regatte. Nende regattide korraldamine Pirital tutvustas Tallinna lahte, kui 

üht parimat paika purjetamisvõistluste läbiviimiseks. Pirita olümpiasadama ja muulide väljaehitamine 

ning 1980. aasta olümpiaregati korraldamine Tallinnas oli juba eelneva loogiline jätk. Samuti oli ta 

Tallinna Linnahalli sadama asutaja ja peainsener 1988-1994. Sulev Roosma oli ka töörühma juht 

Tallinna vanalinna viimisel UNESCO Maailmapärandi nimekirja, sh Vanalinna päevade idee algataja. 

Sulev Roosma on Eesti Mereturismi Assotsiatsiooni looja aastal 1991 ja selle president. 

Lisaks suurtele tegudele on Sulev Roosmal ka tark sõna, sõbralik meel ning hea huumorisoon. "Seilata 

tuleb osata ka miinidega merel!" on vaid üks tema kuldseid õpetussõnu meile! 

Palju tänu Sulle, hea Sulev! 

Kuula lisaks Sulev Roosma mälestusi ja mõtteid:  

https://open.spotify.com/episode/3kFZ4VxpXeBJWXN1rpMMU5 

https://kuku.pleier.ee/podcast/meretund/119256?fbclid=IwAR1dgWkyOJduLezcg_jO1e-

L8L7uLpDHRpiSgbmfSnj5MapdPWXlg10sd3o 
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