
Mida reaalselt tähendab olla tippsportlane, olla maailma tipus? Maailma tipus 
olevateks loen mina sportlasi, kes on stabiilselt arvestatav jõud – pidevalt pildis. Miks 
ma sellisel teemal sõna võtta julgen? Omal alal olen mina Eestis ainuke, kes on 
viimasel 20 aastal maailma tippu jõudnud.  
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Halb uudis on see, et aja ja koha mõttes ei ole kellelgi siin eriti vedanud – väline seis 
ei ole hea: pole vahendeid, pole traditsioone, pole süsteemi.  
Hea uudis on see, et see takistus on ületatav ja füüsiliste eelduste poolest on kõik siit 
võimelised tippu jõudma – küsimus on ainult selles, kuidas eeldusi ära kasutada. 
Minu hapnikutarbimine on ~58, ventilatsioon alla 100, hemoglobiin ~130.  Peamised 
eeldused on kahe kõrva vahel – koordinatsioon (tehnika + kiirus) ja erakordne 
õppimisvõime. 
 
 
 

2 



Küsimus ongi selles, kuidas te suudate ära kasutada oma isiklikke võimed ja arendada 
nende põhjal oskused, mis suudavad üles kaaluda selle, et tugistruktuur puudub 
(tuntud ka kui sitast saia tegemine). 
 
Võtmesõna – pidev areng. 
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Käin trennis/teen sporti – ema käsib/tore seltskond/rahuolu liikumisest – puuduvad 
sportlikud eesmärgid, treening või sport on asi iseeneses 
Teen trenni – mul on sportlikud eesmärgid, treening on vahend nendeni jõudmiseks 
Olen professionaalne sportlane – sport on minu peamine tegevusala, muutus enese 
defineerimises. Õpilane/üliõpilane -> sportlane. Põhitöö. 
Olen tippsportlane – kõik muu on allutatud sportlikele eesmärkidele, muutus 
tegevusest (sport on minu töö, midagi mis ma teen) olemusele (ei ole võimalik 
tõmmata piiri isiku ja spordi vahele), kvalitatiivne muutus. Palgatöö vs eraettevõtlus – 
tööpäev ei lõppe kunagi. 
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Väga suur ja oluline muutus, mõttemaailma muutus (moodsad sõnad – paradigma 
muutus).  
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Leia pildilt kass (vihje - paremal keskel). Kui oled korra seda näinud, siis näed ka 
edaspidi. 
Pilt ei muutunud, maailm ei muutunud, sinu vaatenurk muutus! 
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See on lihtsalt tore pilt 
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Väga suur osa sportlasi ei jõua sinna kunagi: 
Ei saada aru või ei teata, et see tase on olemas ning et tippu jõudmiseks on see areng 
vajalik. Ei teatagi, et pildil peab kass olema; arvatakse, et piisav on olla professionaal 
ja muul ajal lihtsalt lahe säga 
Ei viitsita või ei julgeta teatud asju teha - tihti ebameeldivad tegevused. Eeskujud, 
õigemini nende puudumine – suurem osa Eesti sportlasi ei jõua tippsportlase 
tasemel, massist ei taheta erineda (vrdl koolis head õpilased). 
 

8 



Seega, on vaja kahte asja – teadlikkust, mida teha ja pühendumist, et see asi ära teha. 
 
Kokku saamegi teadliku pühendumise, mis minu arvates ongi võti tippsporti. 
Ülejäänud asjad tulevad niigi (enamasti).  
If there’s a will, there’s a way. 
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Kuhu ma jõuda tahan, kes ma olla tahan? 
Mida mina tegelikult tahan? 
Mida – mis see on, kuidas ma ära tunnen (Pipi otsib spunki – jube raske on midagi 
üles leida, kui sa ei tea, mis see on) 
Mina – mitte treener, mitte maailm 
Tegelikult – miks (au ja kuulsus, võidutahe, raha, isiklik areng)  
Tahan – see on otsustuse koht – jah, ma tõesti tahan seda ja olen valmis pühenduma. 
  

10 



Praegune olukord: kus ma olen, kes ma olen? 
Võrdlus eesmärgiga: mis on olemas, mis on puudu, mida on vaja muuta?  
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Tegevusplaan – kuidas jõuda sealt, kus ma olen, sinna, kus ma olla tahan. 
Kuidas saada sellest, kes ma praegu olen, selleks, kes ma olla tahan. 
Ja plaan on vaja ellu viia, see on see koht, kus pühendumine mängu tuleb. 
 
Kui üks kolmest on valesti määratud, siis ei jõuta kohale. 
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Variatsioon nr. 1 
Eesmärk on ebaselge. Kui sa ei tea, kuhu sa minna tahad, siis sobib sulle iga tee. 
Samuti pole sul aimu, kui sa kohal oled. 
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Variatsioon 2. 
Praegune olukord valesti hinnatud. On suur vahe, kas hakata minema Tallinna Tartust 
või Helsingist. Eesmärk on sama, tee täiesti erinev. Kui me arvame, et oleme Tartus, 
aga tegelikult oleme Helsingis, siis minema hakates ei jõua me kuidagi Tallinna. 
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Variatsioon 3. 
Puudulik plaan või tegutsemine, ei viida plaani lõpuni ellu. Sama Tartu-Tallinn näide: 
alguses on plaan minna suurt maanteed pidi, siis Põltsamaa kandis mõtled, et läheks 
hoopis Piibe maantee kaudu, siis Väike-Maarjas leiad, et ei, suur maantee oli ikka 
parem, siis leiad, et tegelikult võiks hoopis Pärnu minna… Võib-olla jõuadki sihtkohta, 
aga kolepalju läheb aega. 
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Veelkord: kus ma olen, kuhu ma jõuda tahan, kuidas ma sinna jõuan. 
Reaalsuses ei ole see muidugi mingi ühekordne ja kindel asi, vaid siin on mitu 
tasandit, iga tasandi eesmärgid ja tegevusplaan on erineva detailsusega. 
Kõigepealt on suur abstraktne, pikaajaline plaan – tahan saada olümpiavõitjaks 
(2018). Häda on aga selles, et see on nii kauge, et jube raske on tegevuskava paika 
panna ja üleüldse on see nii kaugel (kes alustab õppimisega aegsasti ja saab enne 
tähtaega valmis?) 
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Igaks tasandiks on omad eesmärgid, iga tegevuplaan on erineva täpsusega: 
suur eesmärk - aasta – treeningtsükkel – kuu – nädal – päev –– iga tund – iga tegevus! 
 
Regulaarselt tuleb üle vaadata, kas me oleme  õigel teel – st kas tegevusplaan vastab 
eesmärgile ja hetkeseisule. Aga mitte liiga sageli, st aasta plaani pole mõtet iga päev 
üle vaadata, aga iga treeningtsükli järel peaks. 
 
Teadlikkuse kõrgeim aste: iga tegevus on mõttega, iga tegevus on üks puzletükk, mis 
viib mind lähemale suurele eesmärgile. 
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Olla tippsportlane tähendabki seda, et iga sinu tegevus on suunatud suurele 
eesmärgile. 
Kuidas see, mis ma teen, aitab kaasa minu suurele eesmärgile? 
Kas on midagi muud, mille tegemine oleks mõistlikum? Pühendumine – isegi kui ei 
ole meeldiv, teen selle ära! 
Vahel on ka vaja puhata ja ennast lõdvaks lasta! 
Oluline – iga treeningu ja võistluse eesmärgid (eesmärgistamine on juba iseenesest 
väärt oskus, aga see on pikem ja omaette jutt). 
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Nüüd võib tunduda, et kõik on jube keeruline, kogu aeg peab ainult spordile mõtlema 
ja treenima? Ei pea ja ei tohi.  
Nautige sporti ja elu, see on käsk! 
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Inimene peab olema tasakaalus – piisavalt raskeid hetki ja piisavat ka meelelahutust. 
Tegelikult aitab teadlik pühendumine kaasa ka nautimisele. Kui ma olen teinud oma 
otsused teadlikult, olen teinud kõik endast oleneva, siis on mul süda kerge - jääb üle 
ainult nautida, võtta hetkest viimast. 
Sa ei saa teada seda, mida sa ei tea. Oleks ja poleks ei loe. Kui sa tegid teadliku 
otsuse, siis oli see hetke parim otsus, mida sa tegid ja sa ei saanud paremini teha. 
Läks halvasti – teine kord teed paremini. 
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Vahel on vaja ka pilk spordirajalt kõrgemale tõsta – elu on ilus, eriti sport. 
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