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Kaspar Treier sai juba umbes kümneaastaselt aru, et korvpall talle väga-väga meeldib ja ta tahaks
sel alal jõuda võimalikult kaugele. Veidi hiljem jõudis teadvusse ka asjaolu, et hobiga on võimalik
raha teenida. 14-aastaselt lahkus Treier kodust ja siirdus Itaaliasse. Sel suvel sõlmis ta
kolmeaastase lepingu Saapamaa ühe tugevama klubi, Meistrite liigas mängiva Sassariga. Üks on
selge: see on edulugu.

Eestis on selgelt välja kujunenud erinevad leerid. Ühed ütlevad, et väga heaks mängijaks saab
kasvada kodumaal, teised soovitavad (varakut) välismaale minekut. Viimaste leeri tuntumaid ja ehk
jõulisim esindaja on Treieri esimene treener Aivo Erkmaa.

Milliseid tingimusi pakub kodune tippkorvpall?

Korvpalluri elukutsele mõeldes tuleb Erkmaa sõnul esitada ka mitte kõige mugavamaid küsimusi ja
anda neile objektiivseid vastuseid. «Noored mängijad ja nende pered peaksid kõige kohta saama
rohkem ja adekvaatset infot. Miks ja kas tasub panustada korvpallile? Või panustada ikkagi mõnele
muule elualale?

Kui valid Eesti, siis mis saab mängijatest pärast Audentese lõpetamist? Milliseid valikuid saavad
noored teha? Milliseid tingimusi pakub kodune tippkorvpall?

Eestist Itaaliasse läinud noored harjutavad 16-aastaselt regulaarselt koos esindusmeeskonnaga.
See on suurim pluss nende kasuks. See annab ka klubidele tagasisidet poiste arengu suhtes.
Näiteks Audenteses seda võimalust pole. Audentese võistlusväljund on Eesti esiliiga.»

Erkmaa lõi aastaid tagasi oma korvpallikooli ning on peaaegu terve viimase kümnendi korraldanud
omanimelist suvekursust. Just seal on paljud poisid jäänud välisklubidele silma, parimad sidemed
ongi Erkmaal Itaaliaga.

«Kõik algas suvekursusest. Selle ja agentuuride kaudu on saanud võimaluse välisklubidesse minna
19 mängijat. Enamus neist on läinud 14-15-aastaselt. Miks nii noorelt? Klubid ei võta kasvatada
mängijaid, kes ei saa kohalikku staatust. Pead neli aastat mängima noorteklassis, siis saad nii-
öelda Itaalia korvpallipassi,» alustab Erkmaa.

Ärgu lugeja ära ehmatagu, Itaalia korvpallipass ei tähenda Itaalia kodakondsust. See tähendab vaid
seda, et kui soovid sealsetes sarjades mängida, võetakse sind itaallasena ning sa ei lähe
välismängijate kvoodi alla. «See asjaolu annab tööturul eelise,» torkab Erkmaa.

Treieri tiimikaaslane valiti äsja NBA draftis

Käesolevas jutuajamises tulebki juttu mitte ainult korvpallist. Vaid ka tööst, töökohtadest, noorte
ees seisvatest valikutest ja võimalustest. Need on asjad, millest pro�spordiga seoses ei saa üle ega

Noorsportlased ja nende vanemad peavad saama objektiivseid vastuseid

Milline on noore korvpalluri perspektiiv Eestis ja milline välismaal?

Mudeli töötamiseks peab tegemist olema lapse ja vanemate ühise otsusega
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Noored mängijad ja nende pered peaksid kõige kohta saama
rohkem ja adekvaatset infot. Kas ja miks tasub panustada
korvpallile?
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ümber. Näiteks jalgpalliliidu president Aivar Pohlak on korduvalt rääkinud sellest, et jalgpallitrennid
tähendavad kui kutseõpet ametisse, mis on üle maailma atraktiivne ning parimatele ka väga tasuv.
Nagu korvpallgi.

Sel teekonnal peab kusagilt alustama. Erkmaa on eestlaste retoorikas korduvalt kuulnud väljendit
«poisid lähevad mõttetutesse klubidesse». Treier sirgus Itaalias kolmel esimesel aastal klubis
nimega PMS Basketball Moncalieri. «Ütleb see sulle midagi?» küsib Erkmaa kerge irooniaga.

Sassari mängija Kaspar Treier on teinud esimesed etteasted ka Meistrite liigas. FOTO: championsleague.basketball

Ta jätkab: «Treier läks selliseid klubisid mööda, mida ka korvpalliinimesed ei pruugi teada:
Moncalieri, Montegranaro, Ravenna. Nüüd mängib ta Euroopa tippliiga tippklubis. Kõlava nimega
klubisse minek ei pruugi garanteerida helget tulevikku. Madridi Realis saavad võimaluse üksikud.
Ning keegi ei saa öelda, et parimad noortetreenerid ja noortesüsteemid on tingimata tippklubides.
See ei pruugi nii olla.»

Moncalieri noortesüsteemil on Itaalias hea maine, sealt sirgub tulevasi tippe. Äsjases NBA draftis
valiti 44-ndana Treieri omaaegne võistkonnakaaslane, montenegrolane Marko Simonovic; Serie A
klubisse Rooma Virtus on samast tiimist välja jõudnud Tommaso Baldasso.

Kas ka praegu otsustaksid Itaalia kasuks? «Kindlasti! Kohe kindlasti!»

Postimees esitas kolmele Itaalias mängivale korvpallurile ühe ja sama küsimuse: kui saaks
aega tagasi keerata, aga tänaseid teadmisi evides otsustada, kas teeksid uuesti otsuse
sinna minna? Nii Kaspar Treieri, Hugo Erkmaa kui ka Mait Petersoni esimene sõna oli:
«Kindlasti!»

Saapamaa kõrgliigasse jõudnud Kaspar Treier veel kinnistas vastuse: «Kohe kindlasti!»

14-aastasena Eestist lahkunud ning kuue aastaga Itaalia tippklubisse Sassarisse jõudnud
Treier mõtiskleb: «Kõik ohverdused, mida tegin, on läinud asja ette. Lahkusin vanematest,
sõpradest. Aga korvpallurikarjäär on edenenud hästi.»

Ta nimetab Torino külje all asuva Moncalieri klubisse siirdumist supervalikuks. «Kui läksin,
ei teadnud Eestis keegi sellest midagi, kuid seal on väga tuntud noortesüsteem. Seal oli
palju välismaalasi ja poisse ka mujalt Itaaliast, noortega tehakse seal väga palju tööd. Ühe



Kaspar Treier
FOTO: Eesti korvpalliliit

aasta mängisin Serie B-s ja sain meeste korvpalli
nuusutada. Samuti osalesime 2017. aastal Itaalia U20
vanuseklassi �naalturniiril, kus nii võistkonnal kui ka
minul personaalselt läks väga hästi.»

Pärast kolme aastat Moncalieris liikus Treier edasi
Montegranaro klubisse, kus tal läks samuti hästi.
Treier täpsustab: «See ei tähenda, et seal kerge
olnuks – kerge pole kusagil, igal pool tuleb võidelda.»

Ta jäi silma kõrgliigaklubidele ning eelmise aasta
suvel sõlmiski lepingu Avellinoga. Ent klubi ei saanud
litsentsi ja kukutati madalamale, Treieri karjäär jätkus
esiliigas Ravennas. «Võib-olla see täiendav aasta
tuligi kasuks. Sain palju mänguaega ja palju areneda,»
ütleb Treier. Ning sel suvel tuli küllalt suure üllatusena
kolmeaastane leping Sassariga.

Millisena mäletab Treier Eestist lahkumist? «Treener
Aivo Erkmaa rõhutas, et tegemist on väärt variandiga

ja ta suutis seda kindlust ka mu vanemateni viia. Ma ei leia, et Itaaliaga kohanemine olnuks
liiga keeruline. Olin üpris noor, võib-olla praegu oleks keerulisemgi minna.»

Ta lisab, et kui endas kindel pole, pole mõtet välismaale pürgida.

Treier on Itaalia eluga täiesti ära harjunud ja tunneb end pooleldi itaallasena. Ta pelgas
keele õppimist – sest keeled pole olnud tema tugevaim külg –, kuid tegelikkuses sai selle
umbes poole aastaga selgeks. Sassaris käib töö inglise keeles, kui aga keegi Treieriga
eraldi juttu vestab, siis itaalia keeles.

Kui üllatav oli saada pakkumist tippmeeskonnalt? «Lootsin küll kõrgliigasse jõuda, aga see
tuli päris suure pommina, ma ei osanud isegi oodata. Samas andis see märku eelmistel
aastatel tehtud tööst, et spordi nimel tehtud ohverdused on olnud seda kõike väärt. Nüüd
pean samas vaimus jätkama, ega Sassari ole karjääri lõpp-punkt.»

Erkmaa jätkab: «Meil on kaks tuntud ja erinevat stoorit: Sander Raieste ja Treier. Nende teekonnad
on erinevad, aga mõlemad on välja jõudnud tippliigasse. Raieste siirdus kohe Vitoria Baskoniasse,
tegi pika lepingu kõigile tuntud Euroliiga klubiga. Ta mängis esmalt Hispaania madalamaid liigasid,
seejärel Kalev/Cramos, ning nüüd juba Euroliigas. Tal on Hispaania mängija staatus. Mitte ühegi
teekonna alguses ei saa veel öelda, kas ette võetav tee on õige või vale. See selgub hiljem.»

Ta on alati ajanud oma asja ega lasknud end kõrvalseisjate arvamustest kõigutada. Erkmaa
tsiteerib Tartu Ülikooli professorit, sportlasi palju aidanud biokeemik Mihkel Zilmerit: «Meil tehakse
tihti panus arvamusliidritele, aga palju rohkem peaks arvestama teadmisteliidritega.»

Igale talendile tuleb arenguks leida sobivaim paik

Erkmaa rõhutab, et varajase välismaale siirdumise teemat käsitledes tuleb kõrvale jätta emotsioonid
(hea vs halb) ning lähtuda sportlikust printsiibist, inimlikkusest, faktidest ja nende inimeste
kogemusest, kellel on reaalselt olemas vastavad teadmised.

«Igale mängijale, eriti perspektiiviga mängijale tuleb läheneda individuaalselt, arvestades nii
bioloogilisi, füsioloogilisi, psühholoogilisi kui ka otseselt korvpalliga seonduvaid aspekte. Igale
talendile tuleb leida talle kõige sobivam paik arenguks ning sobivaim aeg astuda arengus järgmine
samm. Kas selleks on koduklubi, Audentese, meistriliiga süsteem või hoopis välismaa, sõltub
igaühest eraldi.»



Erkmaa on viimastel aastatel külastanud 20 välisklubi, jälginud treeninguid ja noortetöö ülesehitust.
Ta lausub kindlalt: «Mind ei veena ütlused, et Eestisse jäämine on parem variant. Põhjuseid on
palju. Välismaal on treeneriteressurssi ja know-how’d palju rohkem. Mujal Euroopas pole nii, et
paned ketsid varna ja hakkad kohe treeneriks. Hariduse taust on seal tähtis. Eestis ei nõuta
akadeemilist haridust, käid kursustel ja oledki treener valmis. Käid veel natuke ja oled kategooria
mõttes veel kõvem treener.»

Treener Aivo Erkmaa (vasakul) on teinud pikaajalist koostööd itaallasest agendi Tomaso Comelliniga. FOTO: Siim Semiskar

Välisklubisse minek pole mõistagi niisama lihtne, eriti veel noores eas, umbes 14-aastaselt. Treieri
minekuprotsessi kohta lausub Erkmaa lihtsalt: «Pakkusin teda agentuurile, agentuur hakkas sellest
kinni ja perekond oli nõus. Tema pere tugi on väga tugev.

Ühegi mineku puhul pole mõeldav variant, et laps tahab, vanemad ei taha; või vanemad tahavad,
laps ei taha. Siis ei tule asjast midagi välja. Mudeli töötamiseks peab tegemist olema lapse ja
vanemate ühise otsusega. Tegemist pole kaugeltki kerge sammuga. Aastate jooksul on olnud
võimalusi ka mitmel mängijal, kes pole minekuotsuseni jõudnud.

See võib tunduda romantiline – lähed Itaaliasse või kuhugi mujale! Tegelikkuses on treeningmahud,
konkurents, intensiivsus hoopis teised, treenitakse palju rohkem.»

Erkmaa sõnul ei huvita välisklubi see, kui hea noor mängija hetkel on, vaid kas temast võib
meesteklassis tegija saada. «Oluline punkt on talendi äratundmine,» rõhutab kogenud treener.
«Noormängija värbamine tähendab klubile suurt investeeringut, sest kõik makstakse täies mahus
kinni. Erinevalt Eestist on Itaalias klubidel kasulik investeerida noormängijatesse. Kui need noored
osutuvad täiskasvanute korvpallis edukaks, tuleb see investeering riigi alaliidu kaudu aastate
jooksul kuhjaga tagasi. See on lihtne põhjus, miks seda tehakse.»

Eestis aga on noorteklubidele mängija kasvatajatasu 16. eluaastani 16 eurot aasta kohta. «Pudel
kehva veini,» lausub Erkmaa muigega.

Mängijas peab sisu olema, klubid raha asjata ei kuluta

Kas Erkmaa nägi Treieris talenti kohe, kui too teise klassi juntsuna saaliuksest sisse astus? «Nii
varakult ma seda ära ei tundnud,» vastab treener. «Ta oli tugev, suure kondiga. Paar aastat hiljem
nägin tema venda, kes oli siis umbes 15-16-aastane: tugev, sirge seljaga, õlgadest lai, 195-196 cm
pikk. Siis mõtlesin, et Kasparist võib ka suur mees tulla. Tuligi.



Kaspar käis alguses hommikuses rühmas. Pärast esimest aastat tegid vanemad otsuse vahetada
kooli, et Kaspar saaks käia põhirühmas, õhtustes trennides. See näitas perekonna suhtumist.

Korvpallis oled sa pikki aastaid teekonna alguses. Esmalt tegid siin trenni, siis lähed välisklubisse,
siis järgmisse, pead ennast kogu aeg tõestama. Kõik pole kogu aeg läinud tõusujoones, tagasilööke
tuleb kõigil ette. Nüüd pääses ta suurde mängu ja on jälle nii-öelda alguses. Kaspar on suutnud end
tõestada, muidu ta poleks Sassaris, aga sellegi poolest on ta nüüd jälle alguses.»

Mis on Treieris erilist, et just tema on seni suurim edulugu? Erkmaa mõtleb natuke, ja vastab:
«Mehes endas peab sisu olema. Agentuur on teda õigetesse kohtadesse viinud, kus ta kasvada sai.
Võib-olla on treeneritega vedanud. Kõik see kokku. Lõpuks mängib praegu rolli seegi, millest
alustasime: ta on korvpalli mõistes «itaallane», mis annab seal riigis parema võimaluse satsidesse
pääseda.»

Kas Erkmaa ei mõtle teinekord, et tahaks ise ühe või teise noorega edasi tegelda, mis ta läheb ära?
«Kui kellelgi avaneb võimalus ja on võimalik mängijat edasi aidata, tuleb seda teha. Neist
lapsekingadest tuleb välja saada, et hoiame kõik mängijad ainult endale.

Kui Tartus oma korvpallikooliga alustasime, oli meil väga selge ettekujutus: tahame, et meie
parimad poisid mängivad väljas. Ning erinevalt teistest Tartu klubidest oleme kuus mängijat
Audentesele andnud – lisaks kaheksale välismaale siirdunud noormängijale.»

Kui laps ega vanem ei tea välisklubidest midagi, aga on soov liikuda edasi, siis kuidas on võimalik
teha eeltööd, nii-öelda nullist alustada? «Kui noormängijas nähakse perspektiivi ja tema vastu
tunneb klubi huvi, korraldatakse tryout, proovitrennid. Selle võimaluse saajate, veel enam mängijate,
kellega alustatakse koostööd, arv on väga piiratud. See on ühtlasi vastus «mõttetute kohtade»
juttudele. Ükski agentuur ega klubi ei taha raha niisama kulutada. Klubi katab kõik kulutused:
söögid-joogid, lennupiletid, vanemate külastused ja nii edasi. Eestis tundub see natuke ulme.»

Mida saab 20-aastasele mängijale pakkuda Eesti?

Kõik ohverdused, mida tegin, on läinud asja ette. Lahkusin
vanematest, sõpradest. Aga korvpallurikarjäär on edenenud
hästi.
Suvel Itaalia tippklubi Sassariga liitunud Kaspar Treier

Erkmaa kutsub kaasa mõtlema, mida tähendab praegu korvpalluri elukutse Eestis ja mida mõnes
rikkamas riigis? «Kui jutt käib välismaale minemisest, tuleb rääkida ka sellest, milline on nii noore
kui ka täiskasvanud korvpalluri staatus Eestis. 10-15 aastat tagasi olid siin korralikud palgad,
praegu aga enam mitte.

Kui mängija lõpetab noorteklassi, elab unistuses saada pro�korvpalluriks ja soovib suurt raha
teenida, siis milline on 20-aastase Eesti meistriliiga pingile jõudnud korvpalluri teenistus tänasel
päeval? Mõnele pakutakse mõnisada eurot, mõnele lõunasööki ja võimalust korvpalli mängida.
Tõsistes korvpalliriikides on mängijate ametiühingud,» märgib Erkmaa.

Hugo Erkmaa: kui tahad saada pro�ks, küsi endalt, kuidas see võimalus
tekib?

Seitse aastat on Itaalias veetnud Aivo Erkmaa poeg Hugo. Ta ütleb, et isa ei ajanud teda
malakaga välismaale, tegemist oli tema enda otsusega. «Sain noortekoondises mängida ja
jäin kohe ühele agendile silma. Ning isa tegemised aitasid minekule kaasa,» ütleb Hugo
Erkmaa, kel vanust sarnaselt Treieriga 21 aastat.



Hugo Erkmaa
FOTO: Instagram @iamhugz

Erkmaal pole väikseimatki kahtlust, et teeks sama
otsuse uuesti. «Enne siia tulekut ei pakkunud
viimased kaks aastat Eestis pinget. Olin ehk teistest
veidi parem, see ei aidanud arengule kaasa. Itaaliasse
tulles tundsin kohe, et siin on asjad teistmoodi.»

Seejuures esimesest klubist Padovast ta ülemäära
vaimustusse ei sattunud. Aastake sisse elatud, tekkis
võimalus siirduda kuulsasse Sienasse ning sellest
klubist räägib Erkmaa ülivõrdes: «Täiesti
professionaalne koht. Neli-viis noortevõistkonda, igal
võistkonnal kolm treenerit. Trennid ja mängijad kõrgel

tasemel, lisaks saime meeste võistkonnaga trenni teha.»

Ta nendib, et esimene aasta võõrsil tähendas kõva kultuurišokki, kuid mida aasta edasi,
seda lihtsamaks on läinud. Nüüd eelistab juba Itaalia eluviisi Eesti omale.

Erkmaa on seigelnud mitme klubi vahet, tänavuseks hooajaks jõudis ta Serie A2 tiimi
Trapanisse. Kas ta ihkaks juba kuuluda mõnda kõrgliigatiimi? «Kindlasti mõtled, et võiks
juba seal olla, aga tuleb olla realist. Olen järk-järgult edasi liikunud, eelmisel aastal jõudsin
Serie A2-te. Igas liigas on tase kõrgem, algus kulub harjumiseks. A2-s oli esimesel nädalal
raskusi palli söötmisega, sest igal pool oli kaitse vahel. Ka füüsises on oluline vahe.»

Eelmisel, poolikuks jäänud hooajal kuulus Erkmaa ambitsioonika Napoli ridadesse. Too
klubi soovis tema jätkamist, ent eestlasest tagamees eelistas tagasihoidlikumat
mängupaika. «Napoli ainus eesmärk on Serie A ehk kõrgliiga. Võistkonna ülesehitamist
nähes leidsin, et mulle on kasulikum minna meeskonda, kus saab rohkem mängida.
Trapanis olen teine mängujuht, hooajaeelsetes kohtumistes sain mängida kuni 20 minutit.
Püüan end põhimängujuhiks võidelda.»

Välismaale siirdumise koha pealt on Hugo isa Aivoga sama meelt. «Kui su eesmärgid on
selged, kui tahad saada pro�mängijaks, siis küsi endalt, kuidas see võimalus tekib? Mis on
Eestis parem ning võrdle seda teiste riikide võimalustega,» soovitab Hugo Erkmaa.

Aivo Erkmaa sõnul pole riikidel korvpallilise mõtlemise osas suurt vahet. Kõik otsivad
tulevikutegijaid. Ta toob Itaalia näite.

«Mitmed inimesed on käinud vaatamas Itaalia noorteliigade �naalturniire. See on nädalane üritus,
osaleb 16 võistkonda. Kõik, kellega olen suhelnud, on öelnud: Eesti selle vanuseklassi meistril
poleks sel võistlusel mingit varianti. Põhjus on lihtne: kõigi nende võistkondade komplekteeritus on
nii palju parem.

Kõigis noortesatsides on euroopasi, aafriklasi. Noorteklassides võib mängule üles anda
maksimaalselt kaks välismaalast. Kõrgliigas Serie A-s on lubatud viis välismaalast, kuues mees
läheb luksusmaksu alla – selle suurus on 40 000 eurot.

Serie A2-s on lubatud kaks välismaalast. Hugo (Aivo Erkmaa poja – toim) satsis Trapanis on kuus
välismaalast, neist neli on aga Itaalia staatusega. Tugevuselt kolmandas liigas Serie B-s, kus
mängib 4 x 16 meeskonda, on välismaalased keelatud. Mängida saavad ainult Itaalia staatusega
mehed, ja niisuguseid noori, sealhulgas eestlasi, on seal palju.



Hugo Erkmaa mängib sel hooajal Itaalia esiliigas Trapani meeskonnas. FOTO: pallacanestrotrapani.com

Serie B peale kirtsutatakse meil nina – et mis liiga see on. Seal on enamik klubisid Eesti omadest
palju professionaalsemad. Treenerid, staff, taustajõud, füsiod. Play-o� jõudvad satsid on Eesti
meistriliiga tasemel või üle selle. Ja see liiga on heaks hüppelauaks.

Eestil pole pro�spordis näiteks Itaaliaga võrreldes midagi pakkuda. See lihtsalt on nii, meeldib see
meile või mitte.»

Ükski klubi ei osta põrsast kotis

Nagu eespool öeldud, saab palju väliskontakte alguse Erkmaa suvekursusest, mis kujutab endast
umbes nädala pikkust laagrit tunnustatud treenerite käe all. «Teen tööd selle nimel, et suvekursus
oleks võimalikult kõrge tasemega ja poisid saaksid treenida võimalikult tugevas konkurentsis. Kui
keegi välismaale saab, on see boonuseks. Oleme teiste seas välja aidanud Narva poisi, kaks Eesti
kolmandas liigas mänginud Saaremaa kutti!» ütleb Erkmaa muheldes.

Üheksa aastaga on laagrist läbi käinud umbes 250 mängijat ja täpselt 53 treenerit. «Meil on käinud
palju tippklubide treenereid: Bambergist, Bonnist, Valenciast, Zaragozast, Alabamast, Veneetsiast,
Reggio Emiliast, Trentost, mujalt. Poisse on tulnud ehk paarikümnest Eesti klubist. Lisaks Islandilt,
Lätist-Leedust, Itaaliast. Igal aastal on huvitavaid juhuseid, kus meid on leitud ja on tahetud
laagrisse tulla. Kõige eksootilisemad osalejad on olnud eestlased Bangkokist ja Londonist.»

Erkmaa on teinud tulemuslikku koostööd agentuuriga Sigma Sports, itaallasest Tomaso Comellinist
on saanud paljude eestlaste agent. Suvekursusel osalenutest mängivad Treier ja Henri Drell sel
hooajal Itaalia kõrg- (Serie A), Hugo Erkmaa, Arnold Mitt, Joonas Riismaa esiliigas (Serie A2). Mullu
mängisid samas ka Mikk Jurkatamm ja Kaspar Kitsing. Mait Peterson lõi eelmisel hooajal
kodumaal laineid asjaoluga, et pääses EuroCupil kuulsa Bologna Virtuse pingiotsale. Suvel liikus ta
korraliku mänguaja saamise ootuses Agrigentosse.



Mait Peterson nautis suvel korvpallikodus treenimist. FOTO: Tairo Lutter

Kuidas noor mängija ja tema vanemad saaksid aru, kas pakutav keskkond on õige? «Esmalt on
proovitrennid. Keegi ei osta põrsast kotis. Paljud käivad klubis kohapeal vanematega. Klubi uurib
mängija tausta, isiksuseomadusi, kuidas perekond teda toetab. Ning vastupidi – laps ja vanemad
saavad ettekujutuse klubist,» loetleb Erkmaa.

Mait Peterson
FOTO: Instagram @mait_peterson

«Olen seitse-kaheksa aastat jälginud, milline on klubides tehtav treeningtöö, noortesüsteemid,
kuidas treenerid liiguvad, millised klubid näitavad stabiilseid tulemusi. Ja kust mängijaid tuleb!»

Mait Peterson pidi vanemad pehmeks rääkima

Mait Peterson tekitas kodumaal furoori eelmisel hooajal, mil kuulus Bologna Virtus andis ta
ootamatult üles eurosarja mängus. Tema põhitegemised jäid mõistagi noortemeeskonda.

18-aastane Peterson on nüüdseks viibinud Itaalias
neli aastat. Juba kodust minnes oli tal pikkust 196
cm, praeguseks on veel 11 cm juurde tulnud.
Peterson kasutab minekust rääkides lauseid «Väga
kõvasti oli mõtlemist. Väga vara minna üksi
välismaale. Kuidagi sain vanemad pehmeks
räägitud.», aga lisab, et kodus mingit tüli ei tekkinud
ja vanemad toetavad teda väga.

Ta on pärit perest, kus kõik tegelevad muusikaga ning
ka Mait ise käis Tallinna Muusikakeskkoolis.
Itaaliasse kolides lõpetas ta selle kooli 8. klassi e-
õppes! «Seal koolis pole kunagi niisugust asja olnud!»
lausub ta muheldes. 9. klass möödus siiski kodule

lähima Saku Gümnaasiumi e-õppes ning 10. klassist «kolis» Peterson Audentese kooli.
Trennis oli ta 2. klassist saati käinud Sakus.

Itaalia-aastatel on olnud raskemaid hetki, kuid suuri tagasilööke pole tulnud. «Esimene
aasta oli raske: kodust eemal, e-õpe, pereta, sõpradeta,» loetleb ta. «Järgmised aastad
läksid kiiremini, siis oli juba kergem.»

Ta käis esmalt proovimas Livornos, kuid seal tekkisid rahalised probleemid ja seejärel leidis
agent võimaluse suure ajalooga Bologna Virtuses, mitmekordses Euroliiga meisterklubis.



«Alguses see ikka ehmatas – väga võimas klubi ja organisatsioon. See oli mulle väga suur
asi, närv oli sees. Tasapisi harjusin,» meenutab Peterson.

Eelmisel aastal kutsuti teda põhimeeskonnaga hooajaeelset ettevalmistust kaasa tegema,
selle tiimi trennidesse pääses ta küllalt tihti ka hooaja käigus.

Virtuse liidrid on legendaarsed serblased Miloš Teodosic ja Stefan Markovic. «Need vennad
on uskumatud. Hetk, mil hea söödu järel esimese palli korvi sain, jääb kauaks meelde.
Kogenud mängijad rääkisid trennides noortega tihti ja andsid tagasisidet, mida saab
paremini teha. See oli kindlasti positiivne aeg, õppisin väga palju,» krutib Peterson ajaratast
tagasi.

Koroonaviirus on korvpallimaastikku muutnud, Petersoni sõnul ei leia paljud mängijad klubi.
Temal avanes võimalus mängida Agrigentos, mis eelmisel hooajal kuulus esiliigas tegijate
sekka, kuid litsentseerimistingimuste tõttu mängib tänavu astme võrra madalamal, Serie B-
s. Ent seal tahetakse esineda edukalt ja ülespoole tagasi tõusta.

«Leidsin klubi, kus on tuttav treener, kes on näiteks Sienas juhendanud Joonas Riismaad.
Tema käe all arenen kindlasti. Meeskond on täisprofessionaalne, kui koroona ei segaks,
harjutaksime pidevalt kaks korda päevas. Hooajaeelsetes superkarika turniiri mängudes
sain väljakule 15-20 minutiks. See on korralik mänguaeg, treener usaldab mind,» räägib
Peterson.

Tema esmane siht on jõuda välja Itaalia kõrgliigasse ning seejärel mõnda Euroliiga
klubisse. «Püüan samm-sammult areneda. Tunnen, et Itaaliasse tulek on arengule kindlasti
kaasa aidanud. Kohe esimestes trennides tajusin, et need on Eestiga võrreldes hoopis
teistmoodi. Bolognas oli U15 vanuseklassis igas trennis kolm treenerit ja füsioterapeut.
Keegi jälgis sisuliselt kogu aeg iga su liigutust, mängija saab palju rohkem tähelepanu,»
tutvustab noor pikk eestlane olusid.

Kui Treier ja Erkmaa ütlevad, et on Itaalia eluga täielikult kohanenud, siis Petersonil üks
mure on. «Peab ära harjuma, et söön tõepoolest iga päev pastat. Sellest tuleb natuke kopp
ette,» lausub ta lõbusalt.

Kui kerge südamega lasi Aivo Erkmaa oma pojal Itaaliasse minna? «Ta oli üks esimesi, kes läks.
Tagamängijate konkurents on suurem, seetõttu ka mängukoha leidmine keerulisem, ehkki käisime
mitmes kohas proovimas. See oli meie jaoks teadlik valik, et aitame ta välismaale ja toetame. Aga
otsuse minna tegi tema ise, mitte meie abikaasaga.»

Erkmaa hoiab kõigi minejate karjääril silma peal. «Kui nad on «tundmatutes ja mõttetutes»
kohtades, siis küsin, miks keegi tagasi ei taha tulla? Eelkõige oma kooli poistelt olen saanud palju
tagasisidet. Kõik ei pääse Madridi Reali ja Bologna Virtusesse. Paljud peavad mujalt alustama ja
liiguvad järk-järgult edasi. Muidugi pead olema tasemel ja hakkama saama. Kui oled kehv, saad
kinga. Keegi ei hoia sind seal niisama ega raiska sinu peale ressursse, kui oled tühi koht. Eesti
poisse pole tagasi saadetud. Aeg annab vastuse, kui kaugele keegi jõuab.»
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