
ELU PROFISPORTLASENA...ELU PROFISPORTLASENA...
…enne ja pärast!…enne ja pärast!



Sporditee algus:Sporditee algus:Sporditee algus:Sporditee algus:

•• PeotantsPeotants
•• TennisTennisTennisTennis
•• PoistekoorPoistekoor
•• JalgpallJalgpall•• JalgpallJalgpall
•• JäähokiJäähoki
•• VõrkpallVõrkpall
•• RannavõrkpallRannavõrkpallpp



Võrkpalli treeningud:Võrkpalli treeningud:Võrkpalli treeningud:Võrkpalli treeningud:
•• Geneetiline faktorGeneetiline faktor
•• Varane algusVarane algus
•• Võistlused vanemate vanuseklassidegaVõistlused vanemate vanuseklassidega

S i õ k ll (t h ik )S i õ k ll (t h ik )•• Suvine rannavõrkpall (tehnika)Suvine rannavõrkpall (tehnika)
•• Palju õues mängimist (arvuti, videomängud, Palju õues mängimist (arvuti, videomängud, 

mobiiltelefonid, TV jms):mobiiltelefonid, TV jms):
–– JalgpallJalgpall
–– VõrkpallVõrkpall
–– KorvpallKorvpallpp
–– TennisTennis
–– SuusahüppedSuusahüpped
–– SuusatamineSuusatamineSuusata eSuusata e

•• 10 klassis täiskasvanute meistriliiga (Pärnu VK)10 klassis täiskasvanute meistriliiga (Pärnu VK)



Haridustee:Haridustee:Haridustee:Haridustee:

Ül k l h k l d k dÜl k l h k l d k d•• Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskondTartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskond
–– BakalaureusBakalaureus
–– MagisterMagisterMagisterMagister
–– Doktorantuur (ekstern)Doktorantuur (ekstern)

•• Hooaeg profivõrkpallurina Küprosel (1997)Hooaeg profivõrkpallurina Küprosel (1997)
Ö l F d (1998Ö l F d (1998 1999)1999)•• Ösel Foods (1998Ösel Foods (1998--1999)1999)

•• TÜ naiskonna peatreener (1 hooaeg)TÜ naiskonna peatreener (1 hooaeg)
•• Töö Tartu Ülikoolis (õppimine tudengitelt)Töö Tartu Ülikoolis (õppimine tudengitelt)•• Töö Tartu Ülikoolis (õppimine tudengitelt)Töö Tartu Ülikoolis (õppimine tudengitelt)

–– ÕpetajaÕpetaja
–– LektorLektor
–– ……



Karjäär rannavõrkpallurina:Karjäär rannavõrkpallurina:Karjäär rannavõrkpallurina:Karjäär rannavõrkpallurina:

•• Vend Kaarel (kuni 2002)Vend Kaarel (kuni 2002)
–– Rahanappus (kitsad olud)Rahanappus (kitsad olud)
–– MustlaseeluMustlaseelu
–– Lahkumineku põhjusedLahkumineku põhjused

Ri V ik ( l t 2003Ri V ik ( l t 2003 2009)2009)•• Rivo Vesik (alates 2003Rivo Vesik (alates 2003--2009)2009)
–– Taseme tõusTaseme tõus

Kvaliteedi ja tasustamise tõus (EOK)Kvaliteedi ja tasustamise tõus (EOK)–– Kvaliteedi ja tasustamise tõus (EOK)Kvaliteedi ja tasustamise tõus (EOK)
–– Profisport (tee maailma tippu)Profisport (tee maailma tippu)
–– VälislaagridVälislaagridVälislaagridVälislaagrid
–– Dopingukontrollid (ADAMS)Dopingukontrollid (ADAMS)



Olümpiamängud:Olümpiamängud:Olümpiamängud:Olümpiamängud:



Olümpiaküla:Olümpiaküla:Olümpiaküla:Olümpiaküla:

•• ElamineElamine
•• ToitlustusToitlustus

McDonaldsMcDonalds–– McDonaldsMcDonalds

•• TurvakontrollTurvakontroll
–– Asjade sissetoomineAsjade sissetoominejj
–– KülastusKülastus

•• TippsportlasedTippsportlased
K lK l–– KuulsusKuulsus

–– AutogrammikütidAutogrammikütid
–– TestosteroonTestosteroon



Olümpiarajatised:Olümpiarajatised:Olümpiarajatised:Olümpiarajatised:



Sportlik tulemus:Sportlik tulemus:Sportlik tulemus:Sportlik tulemus:

d l dd l d•• Esimesed olümpiamängudEsimesed olümpiamängud
–– Liigne ülemõtlemineLiigne ülemõtlemine

•• Rivo vigastus (juuni 2008)Rivo vigastus (juuni 2008)•• Rivo vigastus (juuni 2008)Rivo vigastus (juuni 2008)
•• Varane olümpiakülla kolimineVarane olümpiakülla kolimine

–– Ärajäänud laager (omanik vangi)Ärajäänud laager (omanik vangi)
•• Meedia surveMeedia surve

–– Väike riikVäike riik
–– Kõrged ootusedKõrged ootusedKõrged ootusedKõrged ootused
–– Ajakirjanike jälitamineAjakirjanike jälitamine

•• Jätkamise põhjusedJätkamise põhjused



Saavutused:Saavutused:Saavutused:Saavutused:

•• OM Peking (2008)OM Peking (2008)
•• MM 5.koht (2005, 2007)MM 5.koht (2005, 2007)

k h (200 )k h (200 )•• EM 4.koht (2007)EM 4.koht (2007)
•• MK võit (2007)MK võit (2007)

MK j 7 k ht (h 2009)MK j 7 k ht (h 2009)•• MK sarja 7.koht (hooaeg 2009)MK sarja 7.koht (hooaeg 2009)
•• Eesti meister Eesti meister 

Saalis 3kordneSaalis 3kordne–– Saalis 3kordneSaalis 3kordne
–– Rannas 5kordneRannas 5kordne
–– 2kordne rannakuningas2kordne rannakuningasgg

•• Lõpetamise põhjused 2009Lõpetamise põhjused 2009



Võistkond:Võistkond:Võistkond:Võistkond:

ll•• EmotsionaalsusEmotsionaalsus
•• HuumorimeelHuumorimeel
•• Vanus (mõttemaailm mitte pass)Vanus (mõttemaailm mitte pass)•• Vanus (mõttemaailm, mitte pass)Vanus (mõttemaailm, mitte pass)
•• ÜhtekuuluvustunneÜhtekuuluvustunne
•• VõistkonnavaimVõistkonnavaimVõistkonnavaimVõistkonnavaim
•• Ühine eesmärkÜhine eesmärk
•• Uhkusetunne Uhkusetunne 
•• Omavaheline läbisaamineOmavaheline läbisaamine
•• Mida kõrgem tase, seda sügavamad probleemidMida kõrgem tase, seda sügavamad probleemid



Head võistkonnad:Head võistkonnad:Head võistkonnad:Head võistkonnad:
•• NoortekoondisNoortekoondis
•• Ösel FoodsÖsel Foods
•• SülditurniiridSülditurniirid
•• Kais/VesikKais/Vesik::
•• Võistkonna ja individuaalala vahepealVõistkonna ja individuaalala vahepeal
•• Keerukam protsess (psühholoogia)Keerukam protsess (psühholoogia)
•• Piiride kompamine (tunnetamine)Piiride kompamine (tunnetamine)
•• Piiridega arvestaminePiiridega arvestamine
•• Inimlik sobivusInimlik sobivus

Mä li biMä li bi•• Mänguline sobivusMänguline sobivus
•• Abielu (teineteisega arvestamine)Abielu (teineteisega arvestamine)



Kaotused ja võidud:Kaotused ja võidud:Kaotused ja võidud:Kaotused ja võidud:
•• Miinused:Miinused:

–– Sugulased/lähedasedSugulased/lähedased
–– SõbradSõbrad
–– KvaliteetaegKvaliteetaeg
–– Kodu (maa)Kodu (maa)
–– TervisTervis
–– Hasardi sõltuvus (läbipõlemine, depressioon)Hasardi sõltuvus (läbipõlemine, depressioon)

•• Plussid:Plussid:
–– Elustiil (teha, mida armastad)Elustiil (teha, mida armastad)
–– Läbilöömine (sport nagu väike elu)Läbilöömine (sport nagu väike elu)Läbilöömine (sport nagu väike elu)Läbilöömine (sport nagu väike elu)
–– Aeg järelemõtlemiseksAeg järelemõtlemiseks
–– AustusAustus
–– Tervislik eluviisTervislik eluviisTervislik eluviisTervislik eluviis
–– DistsipliinDistsipliin
–– Oskus võidelda ja kannatadaOskus võidelda ja kannatada



Põhitõed:Põhitõed:Põhitõed:Põhitõed:

•• Tee kõike südamega (hingega)Tee kõike südamega (hingega)
•• Tee kõike nii hästi kui suudad (enda maksimum)Tee kõike nii hästi kui suudad (enda maksimum)

Ä õ kl k lÄ õ kl k l•• Ära võta asju isiklikultÄra võta asju isiklikult
•• Ei eksi ainult see, kes midagi ei tee (ära karda Ei eksi ainult see, kes midagi ei tee (ära karda 

väljakutseid)väljakutseid)väljakutseid)väljakutseid)
•• Ela olevikus, aga ehita tulevikkuEla olevikus, aga ehita tulevikku
•• Tähtis on teekond (mitte sihtpunkt)Tähtis on teekond (mitte sihtpunkt)•• Tähtis on teekond (mitte sihtpunkt)Tähtis on teekond (mitte sihtpunkt)
•• Magusaimad võidud elus tulevad läbi raske tööMagusaimad võidud elus tulevad läbi raske töö
•• Kui hakkad midagi raha pärast tegema on aegKui hakkad midagi raha pärast tegema on aegKui hakkad midagi raha pärast tegema on aeg Kui hakkad midagi raha pärast tegema on aeg 

muutusteksmuutusteks



Mõ t jä l õtl i t!!!Mõ t jä l õtl i t!!!Mõnusat järelemõtlemist!!!Mõnusat järelemõtlemist!!!


