
 
 
Otsigem andekaid maalapsi! 
 
 

Ma olen spordis olnud lühikest aega, seepärast ei taha välja tulla suurte 
üldistustega. Sportlasena ei ole mul aega ega võimalustki süveneda 
spordisüsteemi peensustesse, sest pean oma ülesandeks teha sporti, mitte 
luua süsteemi. 

Soomes Tanhuvaaras heitetreenerite seminaril küsiti, mis on Eestis juhtunud, 
et aasta on toonud lausa ebanormaalselt suurt edu. Olümpiakullad,  
maailmameistritiitlid, kergejõustikujuunioride kuldmedalid, kaks EM-i medalit. 

Soome on rikkam, seal on palju rohkem baase ja treenereid, pikemad 
traditsioonid – parem süsteem –, aga meil on medaleid rohkem. Treener  
Vesteinn Hafsteinsson arvas, et välja löövad väikeriigi plussid. Kõik töötavad 
tihedalt koos, info liigub kiiresti, tekib sisemine konkurents, ja nii võib imelikke 
asju juhtuda. Ka Islandil oli paarkümmend aastat tagasi mitu tippheitjat, kuid 
praegu ei ole ühtegi arvestatavat meest. Ta hoiatas, et sama saatus võib 
tabada ka meid, kui homsele ei mõtle ja korralikult ei analüüsi, mis meid võib 
oodata.  
  
Arutasime Vesteinniga, kust pärinevad Eesti praegused kergejõustikutipud, ja 
selgus, et enamik pärineb väljastpoolt Tallinna. See tõestab üsna ilmekalt, et 
ainult head tingimused ei määra sportlikku tulemust. On selge, et väikestes 
maakoolides on sporditegemiseks palju keerulisemad olud kui suurtes 
linnades. Maalapsed harjuvad maast madalast kehalise tööga, nende toit on 
lihtsam, aga maalähedasem. Mingist tasemest alates on arenguks vaja 
loomulikult häid tingimusi, aga alles siis, kui spordisuundumus on välja 
kujunenud.  

Praeguste tulemuste järgi tundub, et arendame noortesporti hästi. TV 10 
olümpiastarti on väga hea laste innustamiseks ja mõjus see omal ajal 
minulegi. Olen seal kunagi ühe korra võistelnud, tõsi, ilma eduta, aga meelde 
jäi see kauaks. Mingil põhjusel tegi Marko Kaljuveer minuga intervjuu ja see 
oli meie peres suur asi. Aga see on ikkagi juhus ja stardid igassse kooli ei 
jõua. 

 



Soomlased kurtsid, et neil väheneb lähiaastatel laste hulk, ja arvestades 
alade rohkust, ka kergejõustikuga tegelema hakkavate laste hulk. Meil 
kuuldavasti on asi veel hullem ja seega riskid veel suuremad. Seda probleemi 
saaks vast lahendada täpsema sihikuga. Tuleks süsteemsemalt otsida 
andekaid lapsi ja eelkõige just väikestest koolidest, kuhu linnatreenerid 
tavaliselt ei jõua. Tulla aga ise maalt linna, kus sa kedagi ei tunne, on väga 
raske.  

Ka Audentesesse kõik ei mahu ja ka sinna tuleb endal tulla. Mina proovisin 
saada spordiinternaatkooli korvpallirühma, aga ei võetud vastu. Peeti 
väheandekaks. Küll see ajas trotsi täis ja praegu olen ma muidugi 
korvpallimeestele tänulik, et jäin kõrvale. 

Maakoolidest andekamate laste otsimisel saavad ka tippsportlased olla abiks 
innustajatena. Olen õpilastega kohtumas käinud ja tunnen, et läks asja ette. 
Oletan, et eriti suure mõju annavad kohtumised oma kodukandi noortega, 
sest kodu on kodu. 

Tahame veel minna nii mõnessegi kooli. Olen päris kindel, et kõik sportlased 
mõtlevad samamoodi, ükskõik, kust nad pärinevad – kas Karksi-Nuiast, 
Hiiumaalt, Antslast või Vigalast. Tean, et paljud meist just niimoodi käituvad. 

Suur osa Eesti spordi tulevikust elab ja kasvab maal. Maavanemad ja 
maaspordijuhid, võib-olla saaksime koos tegutseda, et head ja andekad 
lapsed ei läheks kaduma. Enamik tegevsportlasi, usun, on valmis õla alla 
panema! 

 


