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Käsipallimeistrivõistlustel kohtuvad Viljandi HC ja Põlva Serviti 
 
Sel nädalal peetakse Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel järjekordne voor. Kohtuvad Tallinna KPK – 
HC Kehra, Aruküla – Chocolate Boys, Viljandi HC – Põlva Serviti. Mänguvaba on SK Tapa. 
 
Tabeliseis: 1. Põlva Serviti 16 (9-st mängust), 2. HC Kehra 14 (8), 3. Chocolate Boys 12 (9), 4. Aruküla 8 
(9), 5. Viljandi HC 8 (8), 6. Tallinna KPK 2 (8), 7. SK Tapa 0 (9) punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 88 (77/11), Uku-Tanel Laast (Chocolate 
Boys/Tallinna KPK) 67 (5/62), Martin Noodla (Chocolate Boys) 66, Marko Koks (Viljandi HC) 65, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 55, Erkki Maripuu (Aruküla) 55, Kaspar Lees (SK Tapa) 52, Kristjan Lind (Aruküla/HC 
Kehra) 50 (45/5), Ott Varik (Viljandi HC) 47, Janar Mägi (HC Kehra) 44, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 41, 
Olev Eendalu (HC Kehra) 40 tabamust. 
 
15.12. (kell 19.20) Kristiine Sport: Tallinna KPK – HC Kehra 
Omavahelised mängud. 1. ring: 28:38. 
 
Tallinna Käsipallikool oli eelmises voorus mänguvaba, Kehra alistas aga võõrsil 33:30 Viljandi meeskonna. 
 
Käsipallikool pidas Eesti meistrivõistlustel oma viimase mängu kuu aega tagasi, kui Chocolate Boysilt tuli 
vastu võtta valus 32:33 kaotus. Meeskonna peatreeneri Ahmed Porkveli sõnul on see matš juba 
unustatud. „Dikteerisime sündmuste käiku, olime lähedal võidule, ent kaotasime napilt. See on nüüdseks 
juba unustatud,“ vaatab Porkveli optimistlikult tulevikku. „Oleme kuu aega ainult trenni teinud, kuid 
usun, et võime ka Kehrale vastu hakata. Tasemevahe pole nii suur, kui teinekord tundub. Kehra trumbiks 
on suur kogemustepagas, sest neil mängivad veel mehed, kellega koos minagi väljakul käisin,“ lisas 47-
aastane endine Eesti koondise joonemängija. 
 
Vahepeal on Käsipallikooli tabanud oluline kaotus, sest tagaliinis tegutsenud talent Uku-Tanel Laast 
siirdus Chocolate Boysi. „Laast oli meil tiimi liige,“ ei pidanud Porkveli klubi tänavust resultatiivseimat 
mängijat meeskonna ainsaks tugitalaks. „Ta on andekas poiss ja kindlasti areneb ta Chocolate Boysis 
edasi. Meil on talle aga 19-aastase Rasmus Petersoni näol asendaja olemas.“ 
 
Kehra juhendaja Indrek Lillsoo meelest on edu võti tiitlikaitsja enda kätes. „Peame esitama omal tasemel 
partii, küll siis tuleb ka võit,“ illustreeris ta. 
 
Kuigi eeloleval pühapäeval võtab Kehra kodus mõõtu pearivaalilt Servitilt, ei saa Lillsoo Käsipallikooli 
vastu ässadele puhkust anda. „Noored oli nädalavahetusel seotud A-vanuseklassi karikavõistlustega. Nad 
said seal suure koormuse, pealegi on vanemad mehed vahepeal puhanud. Nüüd tulebki kogemustega 
kaardiväele anda mänguaega, et nad matšiks Servitiga ennast käima tõmbaksid,“ teatas Kehra mängiv 
treener. 
 
Lillsoo jaoks on Käsipallikooli hetkeseis küsimärk, kuna ta pole vastast ammu mängimas näinud. 
„Käsipallikoolil oli ligi kuu aja pikkune paus. Lisaks loovutasid nad oma liidri Uku-Tanel Laastu Chocolate 
Boysile. Seega võivad neil praegu käsil olla rasked ajad,“ mõtiskles Lillsoo. 



 
15.12. (kell 19.45) Aruküla Spordihoone: Aruküla – Chocolate Boys 
Omavahelised mängud. 1. ring: 30:35. 
 
Aruküla sai viimati kodus 31:26 jagu Tapast, Chocolate Boys pidi vastase väljakul tunnistama Põlva Serviti 
24:31 paremust. 
 
Aruküla loots Toivo Järv seadis meeskonna enne tähtsat lahingut kõrgendatud valmisolekusse. „Oleme 
sellele mängule kutsunud kõik klubi toetajad ja peame andma endast rohkem kui maksimumi,“ teatas 
Järv. 
 
Pelgalt tahtmisega mänge ei võideta ja seda teab ka Järv. Siiski usub ta oma hoolealuste võimalustesse. 
„Võrreldes eelmise aastaga on meeskonnad võrdsustunud. Šokolaadipoisid on meist kraad kangemad, 
kuna nende kunagised noortekoondise karastusega pallurid said Jaanus Rätsepa tasemel kogenud 
tegijate kõrval häid näpunäiteid.“ 
 
Suure teadmistepagasiga Järv teab, mis neid Chocolate Boysi vastu võidule viib. „Meil jagub viskejõudu 
küllaga, seega saab võtmesõnaks olema kaitse,“ arutles endine tippväravavaht, kes vaatas kriitilise 
pilguga oma ampluaa meeste sekka. “Teiseks oluliseks teguriks on meie puurilukkude tegutsemine.“ 
 
Chocolate Boysi peatreener Ain Pinnonen kavatseb Aruküla peo seekord ära rikkuda. „Toetajate 
kohalolek võib Arukülale hoopiski lisapingeid peale panna. Meie ju nendelt raha ei saa, seega saame 
tegutseda pingevabalt,“ filosofeeris Pinnonen. 
 
Kogu hooaja vigastustega võidelnud Chocolate Boys on vahepealsetest hädadest kosumas. Kuigi Martin 
Noodla lahkus Soome, saadi Käsipallikoolist asenduseks Uku-Tanel Laast, kes ennast kohe Serviti vastu 
tõestas. „Laast tõi meile juurde noorust ja teravust,“ kiitis Pinnonen tulevikumeest. „Seekord peaksid 
meil rivis olema ka Mikk Pinnonen ja Ravo Voosalu. Seega paistab tunneli lõpus valgus. Juba Serviti vastu 
oli näha, et mehed on tahtmist täis ning pealegi tegutses väravas hästi Aivar Paist. Kuna käisime Põlvas 
väljakumängijatest vaid ühe vahetusmehega, siis üle 45 minuti me vastu ei pidanud.“ 
 
16.12. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Põlva Serviti 
Omavahelised mängud. 1. ring: 22:40. 
 
Viljandi jäi eelmises voorus omal väljakul 30:33 alla Kehrale, Põlva Serviti oli kodus kindlalt 31:24 üle 
Chocolate Boysist. 
 
Viljandi on tänavu hakanud Kehra tõsiselt vastu, sest neljast omavahelisest mängust on saadud kahe 
kaotuse kõrvale võit ja viik. Ka viimati heideldi valitseva meistriga võrdselt. Alguses initsiatiivi loovutanud 
mulgid võitlesid välja viigi, kuid pidid lõpuks vastase kolmeväravalist paremust tunnistama. „Kohtunikud 
polnud selleks kohtumiseks päris hästi valmis,“ ohkas Viljandi juhendaja Lembit Nelke. „Nad ei teinud 
küll vigu, kuid olid ebakindlad. Meile mõjus see rohkem kui Kehrale.“ 
 
Serviti vastu Nelke Viljandilt võrdset mängu ei oota. „Me ei saa sealt mingit mõnu,“ tunnistas ta. „Nad 
panevad kohe kõva tempo peale ja me peame võitlema ellujäämise nimel. Kui suudame nende 
kiirrünnakuid ohjeldada, siis võime loota mõistlikule lõpptulemusele. Serviti koosneb ju ikkagi proffidest, 
kes ei tohi kellelegi halastada.“ 
 



Serviti loots Kalmer Musting omade edus nii kindel ei ole. „Viljandit ei tohi alahinnata, seda on nad 
tänavu juba korduvalt tõestanud. Eelmises voorus kohtusime Chocolate Boysiga ja karikavõidust tingitud 
edust ei suutnud me esimesel poolajal ennast üldse käima saama,“ meenutas ta. „Avaringis olime 
Viljandist küll mäekõrguselt üle, ent siis oli meil vormikõver euromängude tõttu üles krutitud ja nemad 
alles kogusid hoogu. Usutavasti oleme meie nüüd juba karikavõidu eufooria unustanud.“ 
 
Musting teab Viljandi trumpe ja üritab need kolmapäeval neutraliseerida. „Ott Varik realiseerib Viljandi 
kiirrünnakuid, kaitse on neil tugev, väravavaht tasemel ja Marko Koks heas hoos,“ kirjeldas Musting 
vastast. „Meie seame neile vastu oma tugeva tempo ning varieeruva 6-0 ja 5-1 kaitseformatsiooni. 
Teisalt pole meil tänavu välja kujunenud kindlat liidrit, kuid iga mäng eraldi on keegi ikka esile kerkinud.“ 
 
Musting lubas, et duell Viljandiga ei ole järgmise vooru soojendusmänguks Kehra vastu. „Viljandi ja 
Kehra sobivad üksteisele mängustiili poolest, ent meie jaoks on nad erinevad meeskonnad,“ analüüsis 
Musting. „Kõigepealt valmistume tõsiselt kohtumiseks Viljandiga ja alles siis hakkame mõtlema Kehrale.“ 
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