
Andres Viksi – Olustvere Spordihing! 
 

Tartumaalt Kõrvekülast pärit 30-aastane Viksi pürgis omal ajal ise maailma tõstmistippu. Alla 

94-kiloste meeste hulgas saavutas ta rebimises tipptulemuseks 163 ja tõukamises 190 

kilogrammi. 2015. aastal tuli ta Eesti absoluutseks meistriks ning osales ka Euroopa ja 

maailmameistrivõistlustel. 

Siia kanti tõi Tartu ülikoolis kehakultuuri 

teaduskonna lõpetanud Andres Viksi pereelu 

ning praegu kasvab tema Viljandi kodus kolm 

väikest last. 

Andres Viksi on noore kehalise kasvatuse 

õpetajana elavdanud meie kooli ja ka 

Olustvere kogukonna spordielu ning 

kujundab järjekindlalt õpilastes liikumist 

tähtsustavat eluviisi.  

Töö on talle kirg ja hobi ühtaegu ning ta teeb ponnistusi selle nimel, et Olustverest saaks tõeline 

tõstmiskants. Aktiivse tõstesportlase ja Eesti rekordite omanikuna on asutanud Olustveres 

spordiklubi, mille liikmed on juba näidanud võistlustel häid tulemusi.  

 

11.novembril 2021 leidsid aset Valgas 

Eesti juunioride meistrivõistlused 

tõstmises ning Olustvere spordiklubist 

osales kuus tõstjat, kellest neli võitsid 

medali. 

Olustvere eest võistelnud sportlastest 

saavutas kaalus kuni 67 kg 

hõbemedaliväärilise tulemuse Andri 

Ojaste tulemusega 55 + 75 kg. Kaalus 

kuni 96 kg pälvis kuldmedali Gabriel 

Künnapuu tulemusega 85 + 100 kg. 

Hõbemedali sai kaela ka Reinhard 

Rebane tulemusega 75 + 100 kg ning pronksmedali teenis Taavi Olesk tulemusega 75 + 87 kg. 

Kaalus kuni 81 kg saavutas tugevas konkurentsis neljanda koha Mattias Randaru tulemusega 

70 + 90 kg. 

 

 

17. novembril anti üle Vastemõisa rahvamajas toimunud tänuõhtul 2019. ja 2020. aasta 

spordipreemiad ja 2020. aasta parimaks võistkonnaks valiti Viljandimaa spordiklubi 

Olustvere. 

 

Andrese eestvedamisel osalevad meie noored erinevatel spordivõistlustel (korv-, võrk- ja 

jalgpall, jooksmine, suusatamine, kergejõustik, lauatennis,  tõstmine jne) ja löövad usinasti 

kaasa õhtustes spordiringides ning treeningutel. 

Kooli sporditaristu uuendamise on Andres Viksi samuti oma südameasjaks võtnud. Tema 

algatusel ja eestvedamisel rajati kooliõuele väike spordiväljak, mida peale oma kooli õpilaste 

kasutavad ka kohaliku põhikooli õpilased. Ta on hankinud kaasaegse lauatennise laua, mis 



annab võimaluse isegi üksinda tõhusalt treenida, uuendatud on kooli jõusaalide sisustust, 

õpilaskodusse on lisatud uusi spordimänge, kooli võimlasse on erinevate spordialade 

harrastamiseks saadud uut spordivarustust jne. 

Andres lööb alati kaasa koolipere ühisettevõtmistes, peale selle jätkab ta õpinguid 

magistriõppes. Andres on rahulik ja heatujuline töökaaslane, õpilased peavad temast lugu kui 

kindlasõnalisest ja nõudlikust õpetajast.  

 

 

„Andres on rahulik, õpilastega hästi suhtlev, oma tööst ja tegemistest hooliv tubli noor Eesti 

mees“ Arnold Pastak, Olustvere TMK direktor 

 

Gabriel Künnapuu ja Mattias Mättik, kes on Andrese õpilased nii koolis kui ka treeningsaalis 

ütlevad, et õpetaja on alati rahulik ja sõbralik, ka vaikne ning ei tõsta kunagi häält, kui pahane 

on. Ta arvestab kõikidega ning oskab igaühele personaalselt läheneda ning õpilast suunata. 

 

  Fotol Andres Viksi(paremal) koos oma õpilastega 


