
Treenerite komisjoni koosolek 29.08.2020 Lohusalus 

Osalejad: Maria Veessaar (TJK), Uku Kuusk (KJK), Elise Umb (PJK), Raivo Randmäe (ROPK), Ingrid Randlaht 

(HSS), Jaak Lukk (NYCS) 

Koosoleku juht ja protokollija: Anne-Mari Luik (komisjoni esinaine) 

1. Siim Siimsoni reegel 69 kohane tegevus 2020.a. Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel 

Jaak: Arvan, et sellistes olukordades tuleks kõik ausalt ära rääkida. See meie koosolek on ka kaudselt neile 

karistus. Mina arvan, et ei peaks seda asja edasi ajama. Ma arvan, et nad on üsna nurka surutud hetkel.  

Kristiina: Ma olen ka Jaaguga nõus. Kahtlustan, et see on tobe teismeea lollus.  

Uku: Vale korral on kõige lihtsam ikkagi olla aus. Teen ettepaneku ametlikult vabandada või kirjutada 

avaldus.  

Elise: Ma arvan, et neil hetkel veel on päevakorral selline karistamatuse teema, kuid kuna see on toodud 

treenerite komisjoni, siis ilmselt on see vähenenud. Ettepanek vabandamine sportlaste ees, kes sellega 

seotud on. Esimesed päevad pärast võistlusi võis juhtuda ka kõik emotsiooni pealt.  

Maria: Minu arust on tema üks põhilistest “Eestikate meemi” lehe tegijatest ja suhtumine on korduvalt 

olnud kogukonna vastane. Minu arust on ta karistuse oma DNE-ga kätte saanud. Võistluskeeldu kindlasti 

ei rakendaks. Järelkaja on minu silmis selline, et ta ei ole oma viga tunnistanud. Ehk tuleb läheneda läbi 

isa/treeneri. Keegi ei taha sportlast eemale peletada, vaid seda et ta saaks aru. Pooldan edasist arutelu.  

Ingrid: Toetan mõtet, et karistus on talle antud selle intsidendi eest, kuid valetamise osas toetan 

kokkukutsumist ja avalikku vabandamist.  

Raivo: Noormees ikkagi valetas nii reegel 69 suhtes, kui esialgses protestis. Ühtlasi käitumine pärast 

sotsiaalmeedias oli inetu. Sport peaks olema arengukeskkonda toetav tegevus, mitte nui neljaks võidu 

nimel. Nõme on vaadata ka nutvaid tüdrukuid trennis lubaduse pärast kätte maksta. Karistus peaks olema 

selline, mis muudaks tulevikus mõttemaailma. Valetamine ei ole kindlasti sotsiaalne norm. Mina Siimust 

ohvrit ei teeks – täiendav karistus peaks olema midagi, mis edasi viiks, Kindlasti tuleb asja eraldi edasi 

arutada, kuid see pole karistamise eesmärgil, vaid pigem kasvatamise.  

Arvamus: Teha koosolek, kus oleks kohal Siim, Siimu isa ja treenerit komisjoni liikmed/liige ning võimalusel 

intsidendiga seotud olnud protestikomitee liige. Koosoleku jooksul võiks selguda intsedendi ajend ning 

avaneda võimalus avalikuks vabandamiseks.  

 

2. Kokkumäng, ebasportlik käitumine ning sotsiaalmeedias käitumine  

Treenerid on ühisel nõul, et probleeme esineb. Arutelu käigus tekksid järgmised ideed, et olukorda 

parandada:  

1. Klubides koosolekud lastevanematele, et selgitada tugiisiku rolli ja sellega kaasnevaid võimalikke 

karistusi.  

2. Ikka ja jälle lastega elementaarsete viisakusreeglite ja ausa spordi reeglite üle rääkimine. 



3. Treenerid proovivad aktiivsemalt uurida, et kas protestides võib olla tegu kokkumänguga ja seda 

ennetada.  

Koosoleku väliselt tekkis treener Raivol idee, et EJL-is võiks olla sportlastele/lastevanematele suunatud 

tugiisik, kellele saab võimalusel rääkida, mis võiks olla paremini tehtud. See võiks vähendada 

sotsiaalmeedias nö anonüümset või avalikku “karjumist” ning läbi tema võiks jõuda korduvad 

pretensioonid treenerite komisjonini/juhatuseni – ehk avaks see silmi ja saaks ühiselt liikuda paremuse 

poole.  

 


