
Ülari Rebane – Telia SK 
 

Fantastiline päev on jälle käes. 
Imetledes ilma, välja läen. 

Ragistan ma aju - mida täna teha? 
Maganud terve talve on mu keha. 
Avastan, et sportida koos ei tohi. 

Sest Koroona viirusele puudub rohi. 
Panen tööle sporditegemise äpi. 

Osalen spordis virtuaalselt, olen häpi (happy). 
Rõõmsalt saadan tulemused ära. 

Tegin uue rekordi ja sõbralegi ära. 

 
Urmas Punane – Telia SK 

 
Firma, mis on üks 

idufirma ja 
riim, kus sees on 

meie 
A.Le Coq. 

Siis veel üks 
piim, mis 

on 
Rootsis, 

Tartus, Pärnus, Võrus. 
 
 

Gerly Aadli – SEB SK 

 
F riction is nothing. 

I mmunity- is EVERYTHING! 
R awness with willpower, 

M indfulness - you can' t be less :) 
A uthenticity 

S elflove 
P ut those 2 first 

O ut of all the stuff you are! 
R eal is rare, so learn 

T o clear. 
 
 
 
 
  



Margus Maidla – Rahandusministeerium 
 

Firmaspordi mänguväljak seekord virtuaalne 
Ilm ei ole oluline lahing on verbaalne 

Rulluisutan ja testi teen 
Mälumäng lahutab mu meelt 

A le Coq ja RC Cola 
Spordimees ei mängi tola 
Postimees on täitsa loetav 

Olen aus ja teisi toetav 
Riimid seame ritta 
Taavilt saame kiita 

 
 

 

Sille Meikop – Swedbank 

Fischer suusad kaasa pakin 
Ikka Firmaspordi taktis 

Rõõmsalt rühin ülesmäge 
Meeskond raja ääres äge! 

 
A le coq ja õhtul pidu 

Sõbrad, tants nii hää ja siduv 
Positiivselt värskes õhus 

Orienteerun - väga mõnus 
 

Rõõmu, emotsioone palju 
Teeme sporti, teeme nalju 

Firmasport mu eluteel 
Ilmselt kestab veel ja veel! 

 

Eleriyne Leinbock – Swedbank SK 

Füüsiline vorm on hea, 
ilus ilm see segi ajab pea. 
Rohelust nüüd naudin ma, 
matkama Sind kutsun ka. 
Astu samm Sa õue poole, 
spordis pole vaja toole. 

Pintsak kappi riputa, 
orienteeruma selles ei kiputa. 

Ratsasporti ma ei tunne, 
tennis – see toob mulle õnne ! 

 
 



Leho Virma – Swedbank SK 

Füüsis on nõder, aga valmis on vaim, 

ikkagi esimeses kohast ilma ma jäin. 

Rapsida ja kogemusi hulganisti sain, 

mõnigi ala tundus enda vastane roim. 

Aga selles pole Firmaspordis üldsegi asi - 

spordis suur ja väike kokku löövad käsi. 

Paremaks muutume kohtumiste läbi, 

oma rõõmu ja headust jagamast ei väsi. 

Rikkaks ei tee võidud ega medalite kirkus - 

Tähtis on suhtumine ja spordimehelikkus. 

 
Grete Pehk – Swedbank SK 

How to saada sportlaseks.. 

Few of meist teab, kui hea on sport, 

Irregularly teed, siis välja võid näha kui tort. 

Rules are, et regulaarsus on jõud, 

Men on olemas kui vaja on nõud. 

Arms on tugevad siis teha võid kõike, 

Speed kasvab, joosta saad lõike. 

Potential kasvab, triatloniks valmis, 

Other than this, ratas on kallis! 

Recognition ja au on nüüd hinnas, 

Team on koos, siis kindlalt winning! 
 

 



 

Hannula-Katrin Pandis – Swedbank SK 

Fantastiline Firmasport figureerib 
Iga ilmaga igaljuhul 

Rahmeldame rohkesti ringi 
Mööda maad merd 

Alati andekalt alustades 
Sportides sõpradega sumisedes 

Pärast pingutust pinevat 
Ootab otseloomulikult A Le Coq 
Rõkkame rõõmust rahulolevalt 

Täie tublidusega tiimikaaslastega 
 

Maris Terno – Swedbank SK 

 
Fantastilisel suveilmal 

Istun kuumal rannaliival. 
Riime püüan kokku panna, 
Merekohin mõtteid annab. 

Aga lendab kajakas, 
S..tub pähe rajakas. 

Peast kõik mõtted pühitud, 
Otsmik puhtaks nühitud. 

Raisku läind see luulevõistlus, 
Tahtsin head, kuid tõrkus mõistus. 

 

Hanna-Liisa Virkus – Swedbank SK 

 
Fox news see raporteeris, 

Iga firma infot sheeris, 
Raskekaalu sel kui tonn, 

Mõista, mõista, mis see on, 
Armastatud spordivõistlus, 

Sportlik vorm ja terav mõistus, 
Pausil aitab A le Coq, 
Ongi tegelt täitsa jokk, 

Rohkem tiimitulemus see loeb, 
Tragilt Firmasport meil sisemusse poeb. 

 
 
 
 



 
 

Ardo Pajur – Swedbank AS 
 

Firmaspordis, 

isegi karantiini ajal, 

rattaga 

ma 

asun 

starti. 

Pidureid ei kasuta, 

Otse, nii kuis jaksan tallan, 

rõõmsal meelel ihuüksi suurel maanteel, 

taganttuul seni kuni kannab ja siis peatun Lagedil. 

 
 

 

Kristi Liiver Orkla Eesti AS 

Firmasport ja firmaliiga, 

iga soovija saab siia. 

Roomad, jooksed, kaste tõstad, 

mölkkyt ajaviiteks viskad. 

Aga õhtuhämaruses -siis 

saabub tantsuparadiis. 

Pühapäevaks jäetud alad, 

ootamisest süda paha. 

Reedest saati sporti tehtud, 

tervist ohtralt taga aetud. 

 

 

 



 

Laina Mesila-Kaarmann – Orkla Eesti AS 

Firmaspordis ettevõtted 

igal alal mõõtu võttes, 

rühivad nad aastaringselt 

mitmel alal maru vingelt. 

Aga ainult spordist piisa 

spordimees ka tahab kiita. 

Peol ootavad kõik sabinal 

on medaleid nüüd tulemas. 

Rõõmuhõiskeid siia ja sinna, 

tulemused käes, las peol nüüd minna 

 

 

Liia Juurikas – Orkla Eesti AS 

Firmaks auto kapotil on BEMM, 

Ilgelt tuus autos – makis üürgab REM, 

Rullnokk roolis, peas mõte leida MIMM, 

Miks mitte teha koos 1 suur GIN, 

Ammu „soov“ joosta „VARA“hommikuring, 

Silgata põõsastes nii, et hõõrub king, 

Pärast süda on paha ja muud ei taha… 

Oh, jätaks küll ära nüüd kiikingu, 

Rulliks lihtsalt diivanil, naudiks just fiilingut, 

Täna ei tantsi ega joo, vaid hoopis pigem koooooon… 

 

 



 

Olga Ignatjeva – Orkla Eesti AS 

 
Фирмаспорт-коллеги выходят из зоны комфорта 

И ставят супер-рекорды 
Роллики, гольф, кроссворды и сноуборды 

Мы не падаем духом, 
А бывает что носом, коленками, брюхом 

С нами вместе крепкие духом 
Понты не кидая - и директор, и вся братья трудовая 

Оркла team- даже страхи и боль превозмогая 
Рвётся к цели, о победе мечтая, 

а ночью супер шузы одевая 
Танцпол разрываем! 

 
 

Kaire Kattai – Orkla Eesti AS 
 

Fanfaaride saatel nüüd tõusta on aeg 
 

Istukil voodis suikuda ei saagi 
 

Rampväsinud keha on õhtust veel šokis 
 

Mina ju olin see, kes varahommikuni afterpartyl rokkis 
 

Armutult kell käib kiiret aega 
 

Stardis mind juba ootavad tiimikaaslased "käima tõmmatud saega" 
 

Põrgu päralt, kus olid nii kaua? 
 

Ohates räägin, kuis täna magasin laual 
 

Rõõmsalt nüüd terve päev firmaspordi rindel möödub 
 

Tonnide viisi seal komme on söödud ning gini ka joodud 
 
 
 

 

 



 

Karlon Kaivoja – Orkla Eesti As 
 

Fiiling on meil siin seltskonnas küll jube hea, 

Ilmselgelt keegi selles kahtlema ei pea. 

Repertuaaris rammumees, tennis ja viimase mehe jooks, 

Meie Kaire on see, kes su kätel ka finišisse tooks. 

Arvukas punt meil võtab alad kõik sihikule, 

Suusateatejooksus lihtsalt sõidame kõigist üle. 

Palju pole vaja, et lennuliiklus jääks lahjaks, 

Orkla röövib kõik pangad ka rahast ju tühjaks. 

Rassime-võitleme, nii et higi meil väljas, 

Teadke, rivaalid, oleme teil pidevalt seljas! 
 

Birgit Barbo – Orkla Eesti AS 
Firma maine eest on väljas 

iga meie töötaja. 
Rõõmuga ta läheb välja, 
murumänge mängima. 

Aga siis kui saabub reede 
spordikihk lööb lõkkele. 
Paneb autol hääle sisse, 

orienteerub kohale 
Reede õhtu on Comebackis, 

täiel rinnal rokkimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olari Pajo – Orkla Eesti AS 
 

F- fjodor kandis rannas orka fliisi 
 

I- ilmselt, et täna võib tajuda õrna briizi 
R- rihmikud ja sokid jalas 

M- mõnusalt liivalosse rajas 
A- arvasid pealtvaatajad ,et mees on puhta hull 

S- sellist lossi pole näinud ikka küll! 
P- printsessi sinna lossi fjodor tooks 

O- oleks see vast hea algus armulooks! 
R- Rüütli kombel fjodor lossi kaitseb 

T -tänapäevani ta jäänud sinna on oma printsessiga paikseks. 
 

Arabella Arro – Orkla Eesti AS 
 

Fanta, Coca, Sprite - jah sõbrad, mul on täiega alright! 
Iga ilmaga me sporti teeme, vahel ootamatult üle veidi keeme. 
Ratas, keegel, nool või jäine vesi - ei meie võitlusvaim iial väsi. 

Meie trumbiks äge tiim, kas keegi teab kes on Siim? 
Anna kätte õng või mõla, ei Orkla suust mingit vingu kõla. 
Suvel võidu peale grillime, talvel jäkuga järvejääl chillime. 

Pane meid stardijoonele päriselus ja reaalselt või olgu see koroona ajal virtuaalselt. 
Orkla Eesti hoiab alati lippu kõrgel, olgu see siis üle mõistuse mälumäng või shottidega ööklubi 

häng. 
Raisk kuidas tahaks ükskord sarja üldvõitu, teeks kohe Hollyka ümber paar kiiremat sõitu. 

Tiimi pealik pole meil ju mingi suvaline Maire, vaid kõigile teada võitleja-Kaire! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hendrik Kont – Firmasport 

Fenomenaalne asi on karastusjook, 

Isegi veel parem kui rummikook. 

Rohkelt kogun sealt kaloreid, 

Mind ei taha siis ükski neid. 

Ainult sport saab mind kasida, 

Suhkrujoogi himust ravida. 

Parem tõmban õues mõne lõua, 

Osavalt kaotan oma sültja topeltlõua. 

Rekordid varsti purunevad, 

Transrasvad ununevad. 
 
 
 

Mariella Oja – SportID 
 

Firmaspordi üritusel olin jälle kohal, 
Imekombel discist veidrad sinikad mu kehal. 

Rulluisutama ei jõudnud, aga kabet võita proovisin, 
Mälumängul kutile ma pähe teha soovisin. 

Avastasin Vint’is Othello ja Gomoku, 
Segaduses olin. Ka viimane, ma pakun. 

Pingutasin kõigil aladel, mis nimekirja tekkisid, 
Orienteerumise asemel pigem A le Coqi mekkisin. 

Raske südamega kahjuks spartal medalita jäin, 
Tegelt siiralt õnnelik, et osaleda sain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robin Lilleorg – EANS 

Firmasport on äge sport, 
igal firmal oma sort. 
Riigiasustustel fight, 

mölla kas või iga night! 
 

Aga tal on väike sin- 
sometimes lose, always win! 

Pole vahet mis su place, 
on sul ikka rõõmus face! 

 
Rahvaspordil mõnus touch, 

Tänan väga-väga much! 
 


