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Ligi neli aastat tagasi, 2011. aasta 
sügisel hakkas Eesti käsipallikoon-

dise mängijal Risto Lepal süda valutama 
- Tallinnas hakkab käsipall välja surema, 
midagi tuleb ette võtta. 

Pool aastat kulus planeerimisele, 
2012. aasta sügisel käivitati kolm tree-
ninggruppi – 1.-3. klassi lapsed alustasid 
treenimist Pirital, Peetris ja Kadriorus. 

Mai 2015 seisuga on klubis kokku üle 
400 liikme! Noortetegevuses osaleb um-
bes 380 last vanuses 7-13, ametis on juba 
15 noort treenerit. 

Klubil on oma esindus välja pandud 
ka tugevuselt teises liigas ehk meeste 
esiliigas. Alates 2015. aasta algusest val-
mistub ühistreeningutel ka HC Tallinna 
naiskond, kes osaleb 2015/2016 Eesti 
naiste meistrivõistlustel. 

Võtsime riske 
“Sügisel 2012 hakkasid pihta reaalsed 
treeningud, juhtisin klubi käekäiku ja 
protsesse e-mailide, Skype'i ja telefoni 
teel Luksemburgist, kus ma oma profi-
karjääri viimase käsipallurihooaja veet-
sin,“ meenutab Risto Lepp algust.  

Suvel 2013 tuli Lepp juba ise tree-
ninguid läbi viima ning aasta hiljem 
otsustas täielikult klubi ülesehitamisele 
pühenduda. „Sõlmisime lepingud pea 
kõikide vabade saalidega, ostsime tohutul 
hulgal palle ja teadsime, et saaliüüre peab 
hakkama maksma juba septembrist. Ai-
nuke mure oli, et üheski uues kohas lapsi 
veel ei olnud,“ räägib Lepp pöördelistest 
aegadest. Ega muu kui suur töö siingi 
aidanud. 

„Arvestasin võimalusega, et võin kao-

Hullumeelne  
unistus on teoks saanud
käsipalliklubi HC tallinn  
on kolme tegevus- 
aastaga tõusnud eesti  
üheks suuremaks  
pallimänguklubiks! 

JuLgustame −  
kõik on VõimaLik!
Hooajal 2015/2016 soovib 
HC Tallinn pakkuda lastele 
lisaks treeningutele ka 
teoreetilisi loenguid ja se-
minare, et lapsed saaksid 
juba varakult mitmekülgse 
maailmapildi! Klubi kõige 
vanemad pallurid jõuavad 
puberteediaega, soovime 
koostöös nendega teha 
selgeks, mida ja miks on 
mõistlik teha ja mida mitte. 
Tänapäeval on suur prob-
leem arvuti ja telefonisõl-
tuvus, mis palju ei erinegi 
alkoholi ja narkootikumide 
sõltuvusest. Klubi soovib 
suunata oma noori ja aida-
ta neil kasvada täisväärtus-
likuks inimeseks.

tada kogu oma sportlaskarjääri jooksul 
teenitud raha ning kui me ei leia piisavalt 
huvitatud lapsi, ei anna hiljem meile 
enam keegi saale üürile. Et eesmärk saa-
vutada, tuli teha meeletult näidistrenne, 
lisaks anda kaks kuni neli trenni päevas 
neile, kes juba ala leidnud olid. Võtsime 
eesmärgiks saada kokku 25 treening-
gruppi senise üheksa asemel. See oli hul-
lumeelne otsus ja ei soovita nii laieneda 
kellelgi, kuid praegu on suure tööga kõik 
grupid hästi käima saadud,” lisab Lepp.

  
Väärtustame treenereid 
Nüüd, kui laienemine on tehtud, saab 
eesmärgiks olla vaid kvaliteedi tõstmine. 
HC Tallinn soovib kasvatada uue tree-
nerite põlvkonna. Klubi treeneriteks on 
eranditult kõik positiivsed, energilised ja 
arenemishimulised juhendajad, kellel on 
lastega töötamise juures kõige tähtsamad 
omadused - kõik teadmised saab inime-
sele juurde õpetada!  

Kõik käsipallitreenerid on ise alaga 
tegelenud, mõni juhendaja teeb seda 
veel praegugi Eesti tipptasemel. Kõik 
treenerid on Risto valinud kas isiklike 

tutvuste või mitme usaldusväärse inimese 
soovituste põhjal. 

Klubi on sellel hooajal investeerinud 
kõige rohkem treenerite haridusse. Se-
nistele ja uutele treeneritele maksis klubi 
kinni Eesti Olümpiakomitee, Tallinna 
Ülikooli või Tartu Ülikooli seminaridel 
ja koolitustel osalemise, sest klubi kõige 
suuremaks sportliku edu allikaks on hari-
tud treenerid. 

Sügisel 2015  lisandub tavapärasele 
kolm korda nädalas treeningutele vane-
matele lastele ka neljas treening, mis on 
oma olemuselt saalitrennidest erinev. 
Selleks on klubi saavutanud kokkuleppe 
mitmete kehalise ettevalmistuse treeneri-
tega, kes laste üldfüüsilise vormi arenda-
misega spetsiifilisemalt tegema hakkavad. 
Sügisel ja kevadel on eesmärk treenida 
väljas. 

Käsipalliklubi HC Tallinn soovib 
oma tegevusega aidata kaasa füüsiliselt ja 
vaimselt tervete inimeste kasvatamisele. 
Ja kui suudame kasvatada ka mängijaid 
Eesti koondisetele ning välisklubidele, 
oleme ka oma sportliku eesmärgi saavu-
tanud! 



RistO lePP  
ma tean, mida elust tahan!

HC tallinna klubi eest-
vedaja risto Lepp ütleb 
ausalt välja, et käsipall 
on tal südames ja kui ta 
spordiala ei arendaks, 
siis südametunnistus 
valutaks.

“tunneksin, et olen ühiskonnale 
võlgu ja ilmselt rahulikult elada 

ei saaks. Aga usun, et see on minu pluss 
ja HC Tallinna edu peamisi põhjusi - 
teen seda, mida soovin, ei pea ennast 
sundima ja kõik toimib loomulikult,“ 
räägib Lepp. 

Hooajal 2011/2012 sai Risto Luksem-
burgis mängides õlavigastuse, millest ta 
on küll tänaseks taastunud, kuid tipp-
sporti sellise õlaga enam ei tee. 

“Tavainimese elu mul õlg ei sega, 
ilmselt saaksin oma lõbuks ka rahulikult 
mängida, õlg on 70% korras. Võin lausa 
öelda, et see vigastus oli teiseks parim 
asi, mis minuga sai juhtuda. Esimene oli 
elukaaslase Triin Maripuuga kohtumine.  
Olen kahe aastaga inimesena meeletult 
arenenud. Muidu oleksin võib-olla nel-
jakümneseni mänginud, siis treeneriks 
hakanud ja oma klubi arengusse poleks 
nii palju energiat suutnud panna. Aga se-
ni olen kindel, et maailma kõige lahedam 
asi on olla profisportlane,“ sõnab Risto. 

tipptreenerina  
saksamaaLe 
Pärast vigastust tekkis Ristol tänu Luk-
semburgi sotsiaalsüsteemile võimalus 
tegeleda HC Tallinna arendamisega, raha 
pärast ei pidanud ta muretsema. Ühtteist 
tilgub sealt siiamaani. „Tänu sellele olen 
mõelnud oma peas väga paljud asjad 
selgeks, pilt elupuslest on kokku saa-
mas ja seda ma lastele nüüd edasi anda 
tahangi. Mitte ainult sport pole tähtis, 
olulisem on kasvatada spordi kaudu 
inimest, kes oskaks täisväärtuslikku elu 
nautida,“ sõnab aastaid Eesti koondisesse 
kuulunud Lepp, kes soovib esmalt veel 
paar aastat panustada HC Tallinna noor-
tesüsteemi ülesehitamisele. „Järgmisena 
tahan luua HC Tallinna professionaalse 

Risto Lepa suur unistus on HC Tallinnale 
ehitada oma saal Tallinna kesklinna. 
Tallinnas saab täismõõtmelisi (40x 20 
m) käsipallisaale vaid ühe käe sõrmedel 
üles lugeda, kuid ala arendamiseks tu-
leb pealinnas tingimused luua. Ideaalis 
võiks saal mahutada 1000-1500 pealt-
vaatajat. Saalis peaks olema võimalus 
korraga läbi viia kolme grupi käsipalli-
treeninguid, neid korraga kasutades 
saab ühe täismõõtmelise käsipalliplatsi. 
Hommikul saaks pakkuda kehalise 

kasvatuse tundide läbiviimise võimalusi 
koolidele, alates lõunast treeninguid 
läbi viia. Kuidas klubil oleks võimalik 
oma saal saada? „Variant üks on, et 
saavutame kokkuleppe mõne senise 
linna spordihoonega ja saame esindus-
meeskondadele treening ja võistlus-
võimalused. Teine võimalus on, et linn 
annab tasuta maa rendile, klubi võtab 
suure laenu ning koostöös erasektori 
ja rahvusvaheliste projektivõimalustega 
ehitame ise saali,“ pakkus Lepp.

HC taLLinn unistab oma spordisaaList
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HC tallinna klubi 
juht Risto lepp 
taani treeneri 
Gorm Ander-
seniga. 

risto Lepp
sündinud 14. jaanuaril 1983
Klubid: HC Kehra (Eesti 
meister 2006, 2009 ja 2012; 
Eesti karikavõitja 2004, 2005, 
2009, 2012; Balti liiga võitja 
2006, 2012), lisaks mänginud 
Saksamaa, Hispaania ja Luk-
semburgi klubides.
Koondis: pikaajaline Eesti 
rahvusmeeskonna mängujuht
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•  Tervisesport on kõige parem stressi 
maandaja 

•  Kõige tähtsam printsiip spordis on 
järk järgulisus (step by step) ehk kui 
aastaid pole sporti tehtud, tuleb 
kõigepealt alustada näiteks kasvõi 
jalutamisest, siis edasi minna ratta-
sõidu, ujumise või suusatamise peale, 
et keha ja liigesed harjuksid uuesti 
koormusega. Kui jooksmist alustate, 
valige kindlasti õiged jala nõud ning 
vältige asfaldil jookmist! Aeroobne 
pulss on siis kõige parem kui saate 
kaaslasega rääkida (140-150) ning 
soovitan hingata nina kaudu ja suu 
kaudu välja!

•  Kui te pole ammu keha jõuharjutus-
tega trimmis hoidnud, ärge minge 
jõusaali kangi või aparaate tõstma. 
Alustage oma keharaskusega ning 
tehke harjutusi nii palju kui jõuate: 
kükk, kätekõverdused, väljaasted, 
blank kerelihaste tugevdamiseks - kui 
neid harjutusi teete, piisab täiesti hea 
üldfüüsilise vormi saavutamiseks! 

•  Vähemalt sama tähtis kui treening 
on toitumine. Soovitan süüa päevas 
kolm põhikorda ning kaks vahe-
ampsu (vaheampsuks sobivad hästi 

banaan, pähklid või näiteks minul on 
autos alati täisteraleivapakk). Unus-
tage näksimine. Sööge iga kolme-nel-
ja tunni tagant, ports ei tohiks olla 
suurem kui rusikas. Muidu seedib 
kaua ja tekib täiskõhutundest olene-
valt väsimus. Parim jook on vesi! 

•  Ärge minge hulluks. Eesti on täis 
edukaid inimesi, kellel on täitumata 
unistused lapsepõlvest ja soovivad 
rahvaspordi üritustel enda ego upita-
da. Need inimesed on hullud. Tree-
nivad rohkem kui tippsportlased ja 
ei saa aru, et sama tähtis kui treening 
on spordis ka taastumine ehk puh-
kamine. Tervisesportlastel soovitan 
nädalas kindlasti võtta vähemalt kaks 
– kolm puhkepäeva. Ideaalis võiks 
sportida üle päeva ja spordivabadel 
päevadel lihtsalt jalutada.

•  Kõige suuremad pahandusetegijad 
on magusad suhrupõhised söögid-
joogid, kus “tühjad kalorid” ehk 
liigsed süsivesikuid, mis annavad 
kiiret energiat ning tekitavad üleliig-
set rasva

•  Kui teete sporti, võite mõõdukat 
kõike süüa.

sport peab andma energiat  
juurde, mitte seda ära võtma! 

RAHvAsPORdiAlAsed sOOvitused lAPsevAnemAtelemeeste esindusvõistkonna, panustada 
Eesti käsipalli arengusse ja lõpuks ise 
tipptreenerina Bundesligasse murda,“ 
lausub Lepp, kes tunnustab ausalt, et 
on mõelnud ka ettevõtlusesse minekut. 
“Kuna mul on unistus HC Tallinnale 
oma profimeeskond ja spordihoone 
rajada, siis mis võiks veel parem olla, kui 
saaksin enda edukast ettevõttest käsipalli 
just niipalju raha pumbata kui parasjagu 
soovin,“ tõdeb ta. Täpsematest plaanidest 
on veel vara rääkida, kuid vihje Risto 
siiski annab  - mõttes mõlgub teenuste ja 
toodete välismaale eksportimine. 

„Mind ei rahulda edu Eestis või 
Baltikumis. Olen klubi asutamisest 
saadik välja öelnud, et klubipüramiidi 
kaudu soovin jõuda HC Tallinnaga 
suuri tegusid tegema Euroopa Meistrite 
liigasse ning viia Eesti koondis pidevalt 
suurvõistluste suurturniiridele. Kui keegi 
tuleb rääkima, et väikeriigil pole võima-
lusi, on see rumal jutt. Vaadake Islandit, 
Sloveeniat või Montenegrot - tuleb luua 
ühine süsteem, panustada treenerite ha-
ridusse,  teha kvaliteetset tööd hoolikalt 
valitud tugevate tahteliste omadustega 
sportlastega ning leida parimatele män-
gijatel arenemiseks tugevad välisklubid,“ 
sõnastab Risto Lepp edu valemi. 

kooLisüsteemi miinustest
“Ütlen täitsa ausalt, et kui ma koolis 
käisin, oli enamik aeg täielik ressursi 
raiskamine,“ üllatab mõttevälgatusega 
Risto, kes loodab, et tänapäeval on asjad 
muutunud ja enam ei ole koolisüsteem 
mutrikeste tootmine ühiskonnale. 2004. 
aastal Taanis vahetusüliõpilasena viibides 
sai ta aru, kui igav ja kuiv on Eesti kesk-
kooli ja ülikooli õpetamisviis. 

“Juba siis tekkis mul mõte, et peaks 
rajama Eestisse rahvaülikooli, kuhu tu-
levad semestriks või kaheks kokku ini-
mesed, kes soovivad aja maha võtta ning 
leida selguse, millises suunas eluga edasi 
liikuda,“ räägib Lepp. „Mäletan koolist 
aega, kus pidin tegema nägu, et kuulan 
õpetaja juttu, kuid samal ajal mõtlesin 
käsipallist ja varsti algavast trennist. 
Kõigest sellest, mis endale huvi ei paku 
või mida kogeda ei saa, jääb väga vähe 
meelde. Kõige mõttetumad olid luule-
tuste pähetuupimised vene keele tunnis. 
Loodan, et sellistele lollustele enam ei 
raisata,“ analüüsib Lepp oma kogemusi. 
Koolipõlvest jäid kõige rohkem talle 
meelde hoopis mõned sündmused väl-
jaspool kooli, pigem naljakad killukesed 
ja lollused. „Koolisüsteemile soovitan 
panna õppekavva kehalise tund kõikidele 

HC tallinna klubi 
väärtustab vane-
mate kaasamist 
klubi töösse. Pildil 
mängivad lapsed 
ja nende emad-
isad käsipalli 
tallinna tehnika-
ülikooli spordi-
hoones.
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vanustele kolm kuni viis korda nädalas, 
et liikumisharjumisega tervislikult ak-
tiivseid inimesi kasvataks ning samuti 
võiks iganädalaselt pidada ka bioloogia, 
geograafia, keemia, füüsika ja teisi tunde 
vabas õhus,“ mõtiskleb Risto. 

Kõige hullem, mida õpetaja teha saab, 
on tekitada lastes vastikust kehalise kas-
vatuse tundide vastu. Kõige parem viis 
lastele armastust spordi vastu õpetada on 
läbi mängu.  

„Koolist peaks kaasa saama teadmise, 
et sport tähendab midagi enam kui täiel 
kiirusel millegi tegemine, on ju just või-
dujooksmine põhjus, miks paljudele on 
jooksmine ebameeldiv ning tundub, et 
nad ei jõua,“ lisab Risto, kes kinnitab, et 
temale meeldib koos tegutseda positiivse-
te inimestega. 

„Negativistidega, kellel kogu aeg võtta 
varnast vabandus ja teiste süüdistamine, 
suuri asju koos ei tee.“ 
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madis Kokkuta on klubiga seotud 
kolmandat aastat. „Risto helistas 

mulle 2012. aasta juulis, tutvustas oma 
plaani ja visiooni loodavast klubist. 
Pärast Risto kõnet võtsin otsejoones 
ühendust Ain Pinnoneniga, kes on mind 
maast-madalast HC Viimsi klubis kasva-
tanud ja kes oli mulle varasemalt andnud 
võimaluse enda kõrvalt HC Viimsi 
klubis noori treenida,“ meenutab Madis. 
Kui Ain Pinnoneniga oli nõu peetud, 
otsustas Madis Ristoga kohtuda. „Saime 
kokku Viimsi Spas, leidsime kiiresti 
ühise keele ning julgesin Ristole öelda, 
et unistan ainult suurelt ja minu üheks 
unistuseks on, et minu klubi mängiks 
Saku Suurhalli sugusel areenil. Selle peale 
Risto muigas ja ütles, et tema unistab 
enda klubiga Meistrite Liiga nelja sekka 
jõudmisest,“ naerab Madis. Käed said 
aga löödud ja nii koostöö vaikselt veere-
ma hakkas. 

nädaL täis sõitmist
Kuigi vähem kui kolme aastaga tegutseb 
veerandsada treeningrühma, ei hirmu-
tanud Risto suured plaanid Madist ära. 
„Eks me esialgu võtsime ikka vaikselt - 
lõime kolm gruppi Piritale, Kadriorgu ja 
Peetri külla, saime need ilusasti käima,“ 
räägib Madis. Nädal oli sõitmist täis, sest 
iga päev pidi andma treeningut erinevas 
kohas ja nii sai nende kolmes paigas lapsi 
kasvatades esimene aasta veedetud. Klubi 
aitasid käima tõmmata veel lisaks Ristole 
ja Madisele ka Indrek Verro ja Mari Hels-
tein, kes samuti suurt kiitust väärivad. 

„Risto plaani ei tundunud hullu-
meelne ka seetõttu, et teadsime - kui ise 
sellesse usume ja kõvasti tööd teeme, on 
kõik võimalik. Projekt tundus kohe algu-
sest peale meeletult suure potentsiaaliga 
ja seda ta ilmtingimata ka on. Oleme 
alles tee alguses ja peame nüüd kvaliteeti 
tõstes edasi pingutama ning kasvama,“ 
kinnitab Kokkuta, kes praegu tegeleb 
igapäevaselt enda piirkonna laste kasva-
tamisega, eeskätt Pirital ja Meriväljal, aga 
vahel ka Randveres. 

„Samuti aitan koordineerida nende 
kolme koha tegevust ja sel aastal korral-
dasime meie piirkonnas kolm mängu-

mAdis KOKKutA  

projekt tundus kohe suure 
potentsiaaliga

päeva, kus lapsed said omavahel mõõtu 
võtta ja mõnusalt aega veeta,“ lisab ta. 

 Madis jõudis käsipalli juurde teises 
klassis, kui Ain Pinnonen teda HC Viim-
si treeningutele kutsus. 

„Sattusin ühte grupi Aini poja ja 
praeguse Eesti meeste koondise ühe 
liidri Mikk Pinnoneniga, kellega läksime 
hiljem koos ka Audentese spordigüm-
naasiumisse, kus meid juhendas Risto isa 
Jüri Lepp, kellele kuulub au Eesti käsi-
palli elus hoidmisest,“ tõdeb Kokkuta. 

HC Viimsis oli sel ajal väga tugev 
grupp, 1991.aastal sündinud poistega 

õnnestus võita mitmeid tugevaid turniire 
välismaal, aga samuti mitmel korral Eesti 
karika- ja meistrvõistlusi. Madis kuulus 
ka Eesti U16 ja U17 koondise kandi-
daatide hulka ja kord, kui kokku kutsuti 
1991. aastal sündinud poiste koondis, 
esindas ta Raivo Laastu juhendamisel ka 
väga edukalt Eesti koondist. 

kodus pronksmedaL
„Lastelastele on, mida rääkida,“ naerab 
ta. „Pärast gümnaasiumi lõppu moo-
dustati Viimsisse meistriliiga võistkond 
Chocolate Boys/Viimsi, kus mängisin 
esimesel hooajal mängujuhi positsioonil, 
tulime kolmandale kohale. Järgmisel 
hooajal kimbutasid mind vigastused ja 
nii otsustasin juba poole hooaja peal, 
et lõpetan ise mängimise ja aitan Eesti 
käsipalli muul moel,“ lausub Madis. 
Lisaks HC Tallinna tegevusele tõmmati 
käima ka mängjate vahendamisega tege-
lev ettevõte, mille kaudu noored mehed 
samuti Eesti käsipalli arengusse soovi-
vad panustada. „Lisaks sai 2013. aasta 
sügisest Viimsis tööle pandud hetkel 
esiliigas mängiv võistkond HC Viimsi, 
kuhu kuuluvad käsipalli mängimisega 
väga tõsise suhte lõpetanud HC Viimsi 
kasvandikud vanuses 22-25 ja nooremad 
mängumehed, kellele hetkel panustame,“ 
ütleb Kokkuta. 

HC Tallinna treeneri Madis Kokkuta 
sõnul on äärmiselt oluline juhendajate 
koolitamine, mis tagab, et kõigil tree-
neritel oleks selge ettekujutus sellest, 
mis nad teevad ja milleks see vajalik 
on. „Kuna Eestis puudub hetkel 
selline ühtne süsteem, siis HC Tallinna 
ellu kutsutud koolitused kuluvad mar-
jaks ära ja ehk suudame juba nende 
toel panna paika ka üldise Eesti 
käsipalli arengusuuna,“ lausub Kok-
kuta. „Pean silmas just meie noorte-
tööd, mis on võrreldes näiteks Taani 
süsteemiga peaaegu et vastandlik. 
Olen täiesti kindel, et HC Tallinn jätkab 
hoogsalt oma treenerite koolitamist 
ja ütleb sõna sekka ka Eesti käsipalli 
üldises arengus,“ lisab ta. 

kokkuta Hindab kõrgeLt 
treenerite kooLitust

HC tallinna Pirita, 
merivälja ja Randvere 
piirkonna tegevjuht ja 
põhitreener madis Kok-
kuta leidis Risto lepaga 
kiiresti ühise keele.
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soosime lõbusat treeningut
kerli Jõks töötab  
HC tallinnas nii sekretäri 
kui ka treenerina.  
tosin aastat käsipalli 
mänginud kerlit tiivustab 
sära laste silmades
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kerli, kuidas Sa  
HC Tallinnasse tööle sattusid? 

Üsna lihtsalt, Risto Lepp oli kuulnud 
üht-teist endiste naiskäsipallurite kohta 
ning valis minu ühe kandidaadina välja. 
Seejärel võttis ta telefoni teel ühendust 
ning pakkus võimalust treeneriks hakata. 
Huvitava kokkusattumusena tuli kõne 
just samal õhtul, kui olin Tartu Ülikoolis 
oma bakalaureusetöö ära kaitsnud. 

Mis on Sinu igapäevased  
töökohustused?

Igapäevased töökohustused on erine-
vad, kuna olen klubis nii sekretär kui ka 
treener. Sekretärina on mu ülesandeks 
lapsevanematega suhtlemine nii e-maili 
kui ka telefoni teel, erinevate kohtumiste 
kokku leppimine, varustuse tellimustega 
tegelemine ja palju muud, mida iganes 
antud hetkel teha vaja on.

Treenerina on minu põhigruppideks 
Tabasalu poisid ja tüdrukud ning tihti 

annan trenne ka Nõmmel. Lisaks saan 
vastavalt vajadusele abistada või asendada 
ka teisi treenereid. Üldiselt hõlmab juhen-
dajatöö kõike, alates treeningute läbiviimi-
sest kuni olemiseni personaalne toitumis-
nõustaja. Seega on treeneri töökohustusi 
väga keeruline konkreetselt välja tuua.

Missugune on Sinu  
enda käsipallitaust? 

Käsipalli mängisin kokku 12 aastat, 
alustuseks Reval-Spordi klubis. Tartus 
bakalaureuse õpingute ajal mängis kaks 
aastat ka Tartu Ülikooli naiskonnas. 
Peale seda tekkisid võistkonnakaaslastel 
erinevad huvid ning mängisin mõnda 
aega hoopis jalgpalli. Käsipallis olen 
noorteklassis tulnud ka Eesti meistriks 
ning mänginud noortekoondises.

Meenuta palun üks looke,  
mis klubiga seostub?

Sellest hooajast meenuvad kõige 
eredamalt laste esimesed võistlused Mr. 
Pritti minikäsipallimängudel, mida 
mängiti 1. - 3. klasside vahel. Lapsed olid 
trenni teinud kolm – neli kuud ning see 
oli nende päris esimene võistlus ja minu 
esimene kogemus treenerina. 

Võin öelda, et väga uhke tunne oli 
näha lapsi hoopis teises keskkonnas väga 
asjalikult käsipalliväljakul toimetamas. 
Kõige suuremat rõõmu pakkus mulle 
sära laste silmis. 

Mis on Sinu arvates  
HC Tallinna edu taga, klubi on napi 
ajaga nii suureks kasvanud?

Edu taga on kindlasti Risto suur soov 
Eesti käsipalli arendada, tema võime suu-
relt mõelda. Kui tahta, on kõik võimalik. 
Teiseks väga oluliseks aspektiks pean 
meie klubi filosoofiat, mis soosib pigem 
lõbusat ja mängulisust treeningut ning 
on suunatud eelkõige tervete inimeste 
kasvatamisele. Vastupidiselt paljudele 
teistele klubidele, kus vormitakse juba 
esimese klassi lastest maailmameistreid. 
Lisaks usun, et suur osa on ka treeneritel, 
kes suudavad oma positiivsuse ning mit-
mekülgsusega lastele trennid huvitavaks 
teha. 

RõõmsAmeelsed jA elujõulised tReeneRid

HC Tallinna põhitreeneri Madis Kokkuta hin-
nangul on klubi treenerid rõõmsameelsed ja 
elujõulised ennast pidevalt arendada soovivad 
treenerid. “Meie treenerid armastavad oma 
rolli, hoolivad enda treenitavatest ja tegutsevad 
selle nimel, et neist tulevikus kihvtid ja tublid 
inimesed kasvaks,” sõnas Kokkuta. 

HC tallinna treenerid 2016:
vasakult ülevalt: Ainar estra, 
Roel Pedanik, ergo Rohi, Heldur 
sepp, sander traks, madis Kok-
kuta, Brandon Povilaitis. Pildilt 
puudu jaroslav lutška, mihkel-
matteus luik ja Ragnar Põldma.
vasakul all: Risto lepp, Kärt 
Pehk, Kerli jõks, mari Helstein, 
indrek verro, Kim-ly Hoang

arVamused
Mulle meeldib klubis väga, sest seal 
on lõbus ja naljakad treenerid. Olen 
käinud paljudes trennides – kui olin 
kõigest kahe ja poole aastane, läksin 
hokitrenni. Pärast seda jalkasse, siis 
capoeirasse ja judosse, edasi breiki 
ja siis juba käsipalli. Sport hoiab mind 
terve ja tugevana, ka meie treenerid 
räägivad, et toituda tuleb tervislikult. 
Tulevikus tahan saada tugevaks 
käsipalluriks ning mängida maailma 
tippliigades.                  andri nõmküla

Klubis kolmandat aastat, õpib  
Pirita Majandusgümnaasiumi 

4.klassis. Treener Madis Kokkuta

Olen treeningutel käinud seitse kuud. 
Mulle meeldib harjutada HC Tallinna 
noortega, sest mul on lahe treener 
ja samuti seetõttu, et saan koos 
sportida oma klassiõdedega. Hetkel 
ma  ei tegele teiste trennidega, enne 
olen käinud showtantsus ühe aasta. 
Sporti peab tegema sellepärast, et 
vormis olla ning haigusi ei tuleks ning 
paksuks ei läheks. Täiskasvanuna 
tahan aga saada hoopis lauljaks.

maarja suik
10-aastane, 4. klass.  

Treener Kerli Jõks.
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kes moodustavad HC Tallinna  
esiliiga meeskonna? 

Põhituumiku moodustavad 1982-83 
ja 1987-88 sündinud endised HC Tallase 
kasvandikud. Suurem osa koosseisust on 
pidanud umbes viis kuni kümme aastat 
käsipallist pausi, seetõttu oli HC Tallinna 
esimene esiliiga hooaeg kolm aastat taga-
si raske ja vigastusterohke. Mängulisest 
tasemest olulisemaks pean seda, et kogu 
meeskond saab omavahel väga hästi läbi 
ja meestele pakuvad naudingut koos 
veedetud hetked.

 
Kui tihti treenite ja kui palju  
tavaliselt trenn mehi kokku toob?

Tavaliselt on meil nädalas kaks saali-

trenni ja üks üldfüüsilise suunitlusega 
trenn. Hooaja  jooksul trennide arv 
varieerub sõltuvalt mängugraafiku tihe-
dusest. Kui alguses oli trennidest osavõtt 
üsna kesine, siis viimane hooaeg väga alla 
kümne mehe trennis ei näinud, seega 
võib käesolevat hooaega igatpidi korda-
läinuks pidada!

 
Lõppenud hooajal saite  
teise koha − oli see võidetud  
hõbe või kaotatud esikoht?

Alustasime esilligas mängimist kolm 
hooaega tagasi. Esimene hooaeg kulges 
sisseelamise ja vigastuste tähe all, mis-
tõttu tuli piirduda seitsmenda kohaga. 
Teine hooaeg tõi väga tihedas ja võit-
luslikus konkurentsis kolmanda. koha, 
kusjuures hõbedast jäi meid lahutama 
vaid üks punkt! Käesoleval hooajal 
olime stabiilselt kogu põhihooaja vältel 
esikolmikus ja finaalturniiril suutsime 
säilitada põhiturniiril saavutatud  teise 
koha. Kuigi finaalmäng oli pingeline, 
pidime siiski tänavust hooaega suverään-
selt valitsenud TunManile alla vanduma. 
Suurest üllatusest jäi väga vähe puudu 
ja mõned mängijad olid pärast lõpuvilet 
väga pettunud. Mulle kui peatreenerile 
valmistas aga rõõmu võistkonna ühtsus, 

mARtin lillePeA teine 
koht oli võidetud hõbe

HC tallinna esiliiga 
meeskond võitis lõp-
penud hooajal esiliiga 
hõbemedali, vandudes 
finaalis alla tunmanile 
22 : 23. meeskonna 
sisust ja eesmärkidest 
räägib peatreener  
martin Lillepea.

mänguplaanist kinnipidamine ja eelkõige 
võitluslikkus, mis näitas kogu meeskonna 
suurt sisu. Võin vist küll kogu võistkonna 
nimel öelda, et käesolev hooaeg oli HC 
Tallinnal senimaani parim ja kindlasti oli 
teine koht võidetud hõbe!

Millised eesmärgid olete  
uueks hooajaks seadnud?

Pole tegelikult võistkonnaga veel koos 
maha istunud, kuid eesmärgiks ei saa 
olla midagi muud kui esiliiga võitmine. 
Lisaks sooviks näha mängupildi ja meeste 
füüsise paranemist. Kuna oleme amatöö-
rid ja teeme kõike puhtast armastusest 
käsipalli vastu, siis loodetavasti pakub ka 
järgmine hooaeg kõikidele osalistele palju 
nauditavaid hetki.

 
Missugused on HC Tallinna  
meeskonna traditsioonid?

Organiseerime iga paari kuu tagant 
ühiseid saunaõhtuid, mille eesmärk ei ole 
ohtralt alkoholi pruukida, vaid tugevda-
da võistkonnavaimu. 

Mängus tehtud rumaluste eest pee-
takse võistkonnasiseselt tabelit, mille 
kolm esimest kohta peavad võistkonnale 
tegema paar teenet. Millised need teened 
on, jäägu saladuseks. 

HC Tallinna naiste võistkond on alates 
2015. aasta algusest juba iganäda-
laselt koos käinud ning valmistanud 
ennast uueks hooajaks ette. Nais-
konnas treenivad mängijad, kes 
ise nooruspõlves erinevates Eesti 
klubides käsipalli mänginud ja otsaga 
Tallinnasse jõudnud. Naiskonna 
eestvedaja on Mari Helstein, kes ise 
mängis omal ajal HC Tallases. 

Eesti naiste käsipall on iseseisvuse 
ajal tohutult tasemes ja harrastaja-
telt tagasi läinud, HC Tallinn soovib 
olukorda muuta. Selleks on käivitatud 
tüdrukute treeningud, samuti pole 
tüdrukuid tagasi lükanud, kui neil on 
soovi koos poistega treenida.  
Sügisest 2015 alustab tüdrukute 
2002-2003 treeninggrupp eraldi 
harjutamist. Samuti käivad suuremad 
tüdrukud juba praegu koos HC Tal-
linna naistega kord nädalas treenin-
gutel.

naiskond Liitub eesti 
meistriVõistLustega

esiLiiga Võistkonna toetaJad:
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Järgmisest hooajast mängib Eesti 
käsipallikoondise üks liidreid Dener 

Jaanimaa Saksamaa absoluutses tippklu-
bis Hamburg HSV Handballis, kellega 
allkirjastati kevadel kaheaastane leping.

Jaanimaa on seni pallinud Saksamaa 
meeskondades ThSV Eisenach ja EHV 
Aue ning Rootsi klubis LIF Lindesberg. 
Eisenachis, kes kuulus toona meistri-
liigasse, näitas Jaanimaa ülemöödunud 
hooajal suurepärasest mängu ja küllap 
ta sealt Hamburgi juhtidele silma jäigi.  
On ju Hamburg ikkagi tippmeeskond, 
kes võitis 2013. aastal Meistrite liiga, 
kuid eelmisel hooajal maadles võistkond 

eesti käsipaLL 2015
eesti meeste käsipal-
limeister Põlva Serviti (võitis 
finaalis 3:2 mängudega HC 
Kehra/Horizon Pulp & Paperi 
meeskonna)
eesti parimad käsipallurid 
Dener Jaanimaa (HSV Ham-
burg/Saksamaa), Mait Patrail 
(Hannover-Burgdorf/Saksa-
maa), Mikk Pinnonen, Martin 
Johannson (mõlemad Bacau/
Rumeenia) ja Marius Aleksejev 
(Stäfa Lakers/ veits).
eesti koondis otsustavad 
mängud Luksemburgi vastu. 
10. juuni võõrsil (otseüleka-
nne internetis - handball.ee) 
ja 13. juuni kell 20:00 ETV 2. 
Peatreener Rein Suvi (Põlva 
Serviti treener ja mänginud 
pikalt Rootsi liigas).

Kui midagi teha, siis nii, et silm säraks. 
Seejuures ei ole vahet, kas tegemist 
on käsipalli või millegi muuga!

Alati talendist ei piisa. Kui kuskile jõuda 
tahad, on vaja ka tööd teha ja vaeva 
näha.

Mitte kunagi ei tohi loobuda endasse 
uskumast. Kõik on võimalik.

Treenereid tuleb kuulata. Distsipliin on 
vajalik. 

Austa oma tiimikaaslaseid, sest võist-
konnaspordis on tihti vaja teise mängi-
ja abi. Samuti austa ka vastast.

dener Jaanimaa sooVitused HC taLLinna noorteLe

KA Celminš tiPPKluBisse

Lisaks Mait Patrailile ja Dener 
Jaanimaale mängib eeloleval hooajal 
Euroopa tippklubis kolmaski eestla-
ne - Andris Celminš liitus Sloveenia 
klubiga Velenje Gorenje.

Tänavu Valga Kävalit ja Audentest 
esindanud Celminš sõlmis sel hooajal 
EHF-i karikasarjas finaalturniiril 
mänginud Velenjega 2+2 aastase 
lepingu.

“See, et endise Jugoslaavia riigi 
tippklubi ostab 18-aastase eestlase 
kolme-nelja treeningu põhjal, on suur 
asi,” ütles Eesti noortekoondise pea-
treener Riho-Bruno Bramanis ERR-i 
spordiportaalile. “Sloveenid ei taha 
Celminšit pingi servale, vaid plaani-
vad temast vormida tippmängija.” 

Vasakukäeline paremsisemine viskas 
tänavu keskmiselt mängus 9,8 vära-
vat, olles sellega ülekaalukalt resulta-
tiivseim mängija Eesti liigas. 

dener Jaanimaa tõestab  
end saksamaa tippklubis

finantsprobleemidega, kohtu kaudu suu-
deti koht kõrgliigas siiski tagada. 

“Eks ma pean kõvasti  võitlema ja 
tööd tegema. Kindlasti saan vähem män-
gida kui viimastel aastatel. Kui sa suurde 
võistkonda lähed, on see tavaline,” sõnas  
Jaanimaa ERR-i spordiportaalile. 

Möödunud aasta suvest vigastusega 
võidelnud ja alles veebruaris palliplatsile 
naasnud Jaanimaa sõnul oli pikk paus 
tema jaoks äärmiselt raske aeg ning 
esimesed treeningud väga rasked. “Olin 
kokku eemal ligi üheksa kuud. Esimesed 
mängud ja esimesed trennid ei tulnud 
kuidagi välja, aga praegu on päris hea 

juba kõik - alustan mänge ja ollakse ra-
hul,“ rääkis ta vahetult pärast võistluska-
russelliga liitumist. Pärast seda on ta aga 
oma mänginud oma võistkonna edus taas 
võtmerolli ning mitmedki Eisenachi tasa-
vägised kohtumised võidule viinud. 
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HC tallinna 
kalender

1.−10. juuni treeningud värskes 

õhus (täpne info kodulehel)

6.−8. juuni rahvusvaheline turniir 

Tallinn Handball Cup 2015 (Kuristiku 

Gümnaasimi välisväljakud,  

Lasnamäe, Kärberi 9)

11.−17. juuni rahvusvaheline  

käsipalliturniir Eken Cup 

juuli, august kõikide  

treeninggruppide  
suvelaagrid

2015. aastal...
Osaleme maailma  

suurimal muuväljakute turniiril 
Rootsis, eken Cupil. 

Korraldame klubi  
suvelaagreid

Alustame sügisel lisa- 
treeningutega neile lastele, 

kes soovivad rohkem  
panustada saavutus- 

spordile.

HC Tallinn pole seni teadlikult klu-
bile toetajaid ja koostööpartnereid 

otsinud, sest oleme alles arengufaasis ja 
meie tegemistes on veel rohkelt kitsas-
kohti. Suur kummardus lapsevanematele, 
kes seni nõu ja jõuga aidanud! Edasiseks 
kvaliteedi tõstmiseks soovime aga koos-
töös lapsevanematega leida parimad 
võimalused klubi laste vaimseks ja füüsi-
liseks arenguks.

Ettepanekud, kuidas saaksime oma 
tegevuse kvaliteeti parandada, on väga 
teretulnud! Juuni teises pooles saadame 
teile tagasiside ankeedi, kuhu palume 
kõik head mõtted ja konstruktiivne krii-
tika kirja panna :).

Kui tunned, et võiksid HC Tallinna 
käekäiku veel mingil moel panustada, 
anna endast julgelt märku;)  

lAPsevAnem,
räägi kaasa klubi eduloos!

TreeneriTe KooLiTuS:
• Taani - Taani Käsipalliliidu ja HC 

Tallinna koostöö jätkamine U10, 
U12, U14, U16, U18 ja täis-
kasvanute koolitusega. Taani 
kuue erineva käsipallispet-
sialisti vastuvõtt.

• Koolitus - Seniste ja uute 
treenerite koolitamine 
Eesti Olümpiakomitee, 
Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli jt 
korraldavatel koolitustel ja semina-
ridel.

• Kokkuta – 2015. aasta augustist 
HC Tallinna noortetöö juhiks 
saava Madis Kokkuta koolitus-
reisid Taani, Rootsi, Soome ja Läti 
Käsipalliliitudesse ning nende 
riikide parima noortetööga klubi-
dega tutvumine.

• Team-building - Treenerite team-
building´u üritus augustis. 

Muu:
• Kontor - HC Tallinna kontori ja 

varustuse laopinna leidmine Tallinna 
kesklinna.

• Laager - Suvelaager Kilingi-Nõmmel 
21.-25. augustini lastele, kellel soov 
tõsisemalt spordile panustada ning 
ka neile, kellel puudub rahaliselt 
võimalus suvelaagrisse tulla.

• Liikmemaks - Vähekindlustatud 
ning suurperede lastele liikmemaksu 
soodustus.

siHtOtstARBeline tOetus HOOAjAKs 2015/2016
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HC TALLINN 
TÄNAB TEID 

KÕIKI!

siHtotstarbeLise  
toetuse  

annetuskonto: 

nimi: Käsipalliklubi HC Tallinn 

konto nr: 
EE762200221055603545

selgitus: annetus  
(nt Kokkuta)

Moodustame kõikidele gruppidele 
sügisest 2015 lastevanemate aktiiv-
grupid, kes aitaksid korraldada ühis-
üritusi (perepäevad, loodusmatkad, 
kino- ja teatrikülastused, ekskursioo-
nid jne).

Alates sügisest hakkame lapsi ha-
rima ka treeningväliselt. Peale trenne 
korraldame aeg-ajalt seminarivormis 
põnevaid loenguid elust, spordist, 
toitumisest, viisakusest, ettevõtlusest, 
tulevikuvõimalustest, suhtlemisest 
ning suhtumisest jne. 

Treeneritele lisavõimaluste leidmine 
(tasuta sportimis- ja lõõgastumisvõi-
malused).

mida saaVad  
LapseVanemad teHa?


