
Projekti lühikokkuvõte  

Projekti peamine eesmärk oli kliendi suursündmuse ehk rahvusvahelise triatloni festivali 
IRONMAN 70.3 Otepää, teadvustus kampaania. Seda siis läbi Eesti tuntud inimese, kes 
hakkaks sündmuse patrooniks, ehk oleks „Hea Eeskuju“ 

Projekti käigus tegime pakkumise mitmele Eesti avaliku elu tegelasele hakata treenima 
IRONMAN 70.3 Otepää triatloniks, ning see ka augustis 2017 läbida, olles sellega 
eeskujuks teistele kaasmaalastele. Raivo E. Tamm oli kindlasti just see eeskuju keda 
vajasime. Keskeas, ülekaaluline, sportlikult mitteaktiivne ja töönarkomaan. Just “Õige Eesti 
Mees”! 

Projekti kirjeldus  
 
Oleme aastate vältel selliseid projekte ka teinud varem. Kui aga 2016 lõpus Raivo E. 
Tamm selle pakkumise, pärast mõningast naisega kaalumist, vastu võttis. Ei kujutanud me 
keegi ette, millise pretsedendi see luua võib. Varem on olnud sarnase projekti 
eeskujudeks paljud tuntud näod – Tanel Padar, Kalev Kruus, Kertu Jukkum, Gerli Padar 
jne. Kuid enamuste nende Hea Eeskuju saadikute puhul tekkis inimestel samasus vähesel 
määral ja pigem sooviti end triatloni rajal end joonele panna, et siis välja selgitada kumb 
parem. Ehk mindi sõna otseses “ära panema”! 
 
Raivoga saavutasime aga selle, et kui esimene hirm inimestel tekkis, et kas me telest ja 
lavadelt tuntud “Allanit“ ja teisi tegelaskujusid ära ei kurna liigselt, või veel midagi 
hullemat. Peale sportlike võimete testide tegemist aga oli pilt selge ja arsti poolt “roheline 
tuli” antud, võisid treeningud alata.  
 
Peale esimesi treeninguid olid juba tuhanded inimesed saavutanud samasuse, et vot 
peaks ka oma tervise üle kontrollima, viimane aeg selleks. Massid olid liikuma saadud ja 
Raivo fenomen paisu tagant välja lastud.  
 
Kampaania strateegia nägi ette, et Raivo saaks kõikide Eesti meeste eeskujuks. Ehk iga 
tööpäeva õhtul diivanil teleka ees õllepudelit avav mees mõtleks: „pagan, aga kui Raivo 
saab hakkama, siis kuidas mina ei saa!?“ Meediakanaliteks valiti TV3 ja Delfi. Kuid lõpuks 
tuli selle teemaga nii ERR kui ka kõik muud portaalid ja meediaväljaanded, sest kõik 
soovisid seda fenomeni kajastada ja mitte jääda maha ühest olulisest Eesti avalikuelu 
tegelase tegemistest ja veel kui erilisest projektist. Sest ega kuni suve keskpaigani oli 
pessimiste ikka valdavas enamuses, et see ilusat lõppu ei saa saada.  
 
Projekti elluviimine algas Jaanuaris tervisekontrollidest ja Raivole sobilike liikumisviiside 
tutvustamisest. Järgmiseks sai veebruaris jagatud vajalik varustus ja selles vallas hariduse 
omandamine, ning ka näitamaks inimestele, et tegemist ei ole „raketi teadusega“. 
Järgmine samm oli kõikide meediakanalitega avalike esinemiste planeerimised, 
saatelõikude kavad. Kõik see aga paisus kordades suuremaks kuna Raivo ise oli ka väga 
aktiivne ja tegevusi kuhjus. Märtsi kuus sai Raivo juba kevadisse Hispaaniasse treenima 
saadetud ja sealt päikeselised kajastused. Aprillis üllatas ta juba kõiki kaasaelajaid 



suurepäraste tervisekontrolli tulemustega ning nn super aegadega test treeningutelt. Mai 
keskpaik tõi juba esimese võistluse – duatlon Jüris. Sealt edasi Juunis teine võistlus – mis 
oli siis esimeseks triatloni võistluseks Raivo elus. Juulis toimus viimane nn testvõistlus – 
triatlon Tartus. Suve vältel kaasasid Raivo osalusega erinevad treeningud sadu inimesi. 
Augustis oli käes suure eesmärgi tippsündmus. Raivo läbis kõigile uskumatuna tunduva 
IRONMAN 70.3 Otepää võistluse. Kogu sellest protsessist valmis TV3 vahendusel tunde 
saatelõike. Sadu artikleid ajakirjades, ajalehtedes, uudiste portaalides. Projekti 
tulemusena on leidnud tee triatloni juurde ca. 400 inimest, kes soovis sel aastal osaleda 
„Hea eeskuju“ projektis  
 
Projekti eelarvet on täpselt keeruline hinnata, aga oli ca. 50k €  
 
Projekti iseloomustavad pildid: 
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