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Tänavu mängib välismaal kümme Eesti käsipallikoondise liiget, samas kui mullu oli see arv 
kõigest kolm. Lisaks neile teeb piiri taga ilma mitu endist Eesti meeskonna dressi kandnud 
pallurit. 
 
Eesti Käsipalliliit kajastabki nüüd läbi nelja artikli meeste praeguseid tegemisi, sest jaanuari 
keskel ootab koondist Belgias ees 2011. aasta MM-valikturniir, kus lisaks võõrustajatele tuleb 
mõõtu võtta Hollandilt. Esimeses loos teeme tutvust Hispaanias mängiva Marius Lepa, Kreekas 
leiba teeniva Martin Johannsoni ja Soomes poolprofina elava Sten Toomlaga. 
 
Unistusteliigasse Hispaaniasse pääsenud Marius Lepp mängib läbi valu 
 
Koondise põhijoonemängija Marius Lepp siirdus pärast Šveitsis TSV St. Omar St. Gallenis 
veedetud aastat Hispaania kõrgliigasse Labaro Toledo BM nimelisse klubisse, kus tunamullu 
pallis tema nimekaim Risto. Kui kaks hooaega tagasi võitles Toledo esiliigas, siis nüüd ollakse 
kõrgeimas seltskonnas keskmike seas. Klubi üheks põhitegijaks kerkinud 29-aastane Marius 
Lepp on ajaloolises Kesk-Hispaania linnas ennast mugavalt sisse seadnud ja naudib 
leedulasest peatreeneri Miglius Astrauskase usaldust. Väljakul viibib Lepp keskmiselt 40 minutit 
mängus, sest rohkem pole võimalik. „Hispaania käsipallurid on kogukad, ent mängutempo 
hoitakse ikkagi kõrgel,“ kirjeldas omal ajal Põlva Servitist tuule tiibadesse saanud joonemängija. 
„Peatreener tahab mind rohkem kasutada, kuid kuskil on piir. Kui väsimus peale tuleb, siis 
annan talle sellest lihtsalt märku. Varem telekast vaadates tundus, et Hispaania liiga 
mängutempo ei ole nii hoogne kui Saksamaal, ent see oli petlik. Reaalsuses tegutsetakse siin 
suurematel kiirustel kui välja paistab.“ 
 
Enamat mänguaega segab Lepal küsimast ka vana jalavigastus. „Põlv on juba ammu korrast 
ära, mängin ja treenin tablettide toel. Viimasel ajal on vorm kehvemaks läinud, sest haigus 
kimbutas. Arstid ütlesid, et seagripp see igatahes ei olnud,“ muigas Lepp. „Väljakult ma naljalt 
eemale ei jää, sest olen võitleja. Kui juba pääsesin nii kõvasse liigasse, siis ei taha seal ühtegi 
mängu vahele jätta. Pealegi on Hispaanias asjaajamine märksa keerulisem kui Eestis. Seetõttu 
kavatsen alles aasta lõpus kodus tohtrite juurde minna.“ 
 
Lepp usub, et maailma käsipallikantsis veedetud aeg tuleb kasuks tema esinemistele Eesti 
koondises. „Hispaania liigas on praktiliselt igas klubis mõne riigi koondislane ja nende vastu 
mängides on mu kogemuste pagas märgatavalt täienenud. Olen õppinud uusi nippe ja kindlasti 
on edasi arenenud mu senine trump kaitsemäng,“ teatas Lepp. „Mingeid suuremaid järeldusi 
saab siiski teha alles pärast koondise kogunemist.“ 
 
Koos Saksamaaga maailma parima käsipalliliiga tiitlit jagav Hispaania sari paistab silma oma 
ühtlase taseme poolest. „Eestis on kolm tugevat klubi, samuti vajus leegionäridele toetuvas 
Šveitsis tabeli lõpp ära. Siin tuleb aga iga meeskonna vastu endast maksimum anda,“ analüüsis 
Lepp. „Šveitsis pidin rassima väljaku mõlemas otsas, kuid Eestis ja Hispaanias on minu 
peamiseks ampluaaks kaitse.“ 
 
Kreekas kohanenud Martin Johannson areneb kaitses 
 



Marius Lepa konkurent Eesti koondise joonemängija kohal Martin Johannson võttis suvel ette 
tee Kreekasse, kus mullu pallis pool hooaega Sten Toomla. „Kreekas mulle meeldib, siin on 
inimesed abivalmis ja kohe leidsin kõigiga hea klapi. Kui kevadel käisin testimisel Lõuna-
Koreas, siis seal ei istunud mulle üldse. Tundsin, et olen vales kohas,“ meenutas nüüd Filippos 
Veroiases leiba teeniv endine HC Kehra mängija Johannson klubiotsinguid. „Pealegi on Veria 
Kreeka käsipallikants. Eestis võib seda võrrelda Põlvaga.“ 
 
Põhja-Kreekas, ajaloolise Makedoonia territooriumil asuva väikelinna Veria meeskond hoiab 
tänavu Kreeka meistrivõistlustel kohta esikolmikus. Kuna tiimi peatreeneriks ja 
põhijoonemängijaks on Kreeka koondise mehed, siis peab Johannson ennast topelt tõestama. 
„Peamiselt tegutsen kaitses, rünnakul eelistavad kreeklased ikka oma meest,“ kordas 
Johannson vana tõde, et veri on paksem kui vesi. „Tänavu on meil hästi läinud ja käivad jutud, 
et klubi kohalikud ässad siirduvad peagi mujale. See oleks minu šanss, igatahes lepingu 
pikendamisest on juba juttu olnud.“ 
 
Esimene hooaeg piiri taga on Johannsonile õpetanud nii mõndagi. „Kreekas mängitakse kiiret 
käsipalli, kuid tempoga ma olin juba enne harjunud. Kindlasti olen edasi arenenud kaitses, 
lisaks tuleb siin režiimist kindlalt kinni pidada,“ arutles ta. „Kreeka liigas on konkurents tihe, sest 
ka viimaste vastu ei saa poole jõuga tegutseda.“ 
 
Meistrite liiga kogemusega Sten Toomla on Soomes poolproff 
 
Mullu kreeklaste A.S.E Doukasega Meistrite liiga karastuse saanud Sten Toomla otsustas oma 
karjääri jätkata Soomes Helsingi HIFK-is ning on teinud seda edukalt. Toomla on HIFK suurim 
väravakütt ja mahub Soome liigas vastavas edetabelis kümne parema sekka. „Ka Eestis 
viskasin väravaid,“ konstateeris Toomla vana fakti. „Siiski on mulle tähtis meeskonna edu, ent 
hiljuti kaotasime kolm mängu järjest ja oleme tabeli keskosas.“ 
 
Toomla on oma sportlastee jooksul näinud lisaks Eesti liigale Kreeka ja Soome taset. „Kreekas 
oli latt kõrgel,“ illustreeris Toomla. „Soomes on Riihimäki Cocks teistest parem, kuid ülejäänud 
klubid see-eest võrdsed. Eestis on aga kolme tipu ja teiste vahel suur tühimik.“ Miks aga 
Toomla karjäär piirdus Kreekas vaid poole aastaga? „Läksime lahku vastastikusel kokkuleppel. 
Suurtest koormustest tingituna vaevasid mind toona seljahädad,“ põhjendas Toomla. 
 
Vaatamata kõigele jääb Toomla oma eluga Soomes rahule. „Eestis oli mul suure kolmiku 
meeskondadelt pakkumisi, kuid määravaks said muud tegurid. Tööl on ju vaja käia ja otsustasin 
Soome kasuks, sest Eestis on majandus praegu nigelas seisus,“ lausus Soomes käsipalli 
kõrvalt lammutustöödega elatist teeniv eestlane. „Helsingis olen poolproff. Teen neli korda 
nädalas trenni, sellele lisanduvad mängud. Lisaks saan korraliku füüsilise mahvi kätte töölt.“ 
 
Ka mänguliselt tulevad Soome liiga duellid Toomlale ta enda arust kasuks. „Tegutsen väljakul 
nii kaitses kui rünnakul, keskmiselt 50-55 minutit mängus,“ kommenteeris viskekahur. „Kui 
Eestis olid kõik vastased mulle juba ammu tuttavad, siis siin mitte. Soome on Eestiga võrreldes 
ikka märksa suurem riik.“ 
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