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Eesti Käsipalliliit tutvustab neljandas ehk viimases artiklis välismaal mängivatest meestest Marius 
Aleksejevit ja Kaupo Liivat. Oma kommentaari annab ka koondise peatreener Kalmer Musting. 
 
Marius Aleksejev saab Šveitsis tipptreeneri näpunäiteid 
 
Šveitsi võib pidada Eesti käsipallurite teiseks kodumaaks, sest viimase kahe aasta jooksul on seal 
mänginud neli koondislast. Tänavu kuulub Šveitsi klubidesse kolm eestlast, teiste seas kevadel HC Kehra 
Eesti meistriks tõrjunud väravavavaht Marius Aleksejev ja nurgaründaja Kaupo Liiva, kes liitusid hooaja 
hakul Thuni Wackeriga. 
 
2005. aasta eurosarja Challenge Cupi tšempion Thun kuulub Šveitsi meistrivõistlustel keskmike sekka. 
Võite ja kaotusi on meeskonnal pea võrdselt, kuid sellest ilmselt ei piisa finaalturniirile ehk kuue parema 
sekka pääsemiseks. See aga teeb Aleksejevi meele mõruks. „Eestis olin harjunud võitma ja nüüd on 
kaotustega raske harjuda,“ tunnistas puurilukk. „Muidu olen eluga Šveitsis rahul. Mis sa hing oskadki 
enamat tahta, kui aknast paistavad maalilised mäed.“ 
 
Aleksejevi hinnangul tehakse Šveitsis professionaalset tööd. Meeskonnas töötab ka väravavahtide 
treener, kelleks on Lõuna-Korea koondise endine ründajate hirm Suik Houng Lee. „Eestis meil 
väravavahtide treenerit ei olnud, ent paraku ei suutnud ise kõiki oma vigu näha. Šveitsis võttis koreaalane 
mu kohe ette ja osutas kitsaskohtadele,“ rõõmustas Aleksejev. „Mu suurimaks probleemiks on 
nurgavisete tõrjumine, trumbiks aga üheksalt meetrilt tulevate pallide peatamine.“ 
 
Alpide jalamil, Berni lähedal asuvas poolesaja tuhande asukaga Thunis on käsipalli kõrval teiseks 
tõmbenumbriks jalgpall. Praegu aga mängib neli aastat tagasi Meistrite liiga alagrupiturniirile pääsenud 
FC Thun Šveitsi esiliigas. „Polegi nende mänge jõudnud vaatama minna,“ lausus Aleksejev. „Suusatama 
pole ka saanud minna. Siin mägedes on see parasjagu ekstreemsport ja selle harrastamiseks peaks vist 
klubilt luba küsima.“ 
 
Aleksejevile piisab käsipallilistki, sest Šveitsi klubid on Euroopa tasemel. Tuntud kella- ja juustumaa 
tšempion osaleb regulaarselt Meistrite liiga alagrupiturniiril ning teisedki tiimid on eurosarjades edukad. 
„Šveitsi kõrgliigas on 12 klubi, neist kümme harrastavad kiiret käsipalli,“ analüüsis Aleksejev. „Eestis 
mängib samas tempos vaid Põlva Serviti.“ 
 
Enamuse karjäärist Eestis pallinud, kuid 2005. aastal Siuntio IF-iga Soome meistriks ja karikavõitjaks 
kroonitud Aleksejev peab Šveitsi liigat senikogetutest kõige kõvemaks. „Siin tuleb igas mängus endast 
maksimum anda,“ lausus 27-aastane Aleksejev rahuolevalt. „Pealegi on Šveits heaks hüppelauaks veelgi 
kõrgemale, kuigi praegu mul mujalt konkreetseid pakkumisi pole.“ 
 
Lõpetuseks lausus Aleksejev, et on Šveitsi eluga kenasti kohanenud. „Alguses oli natuke raske, sest ma 
ei teadnud vastastest mitte midagi,“ meenutas Eesti koondise väravavaht väljakul toimuvat. „Nüüd on 
kõigiga korra kohtutud ning mingi pilt konkurentidest olemas. Enda vorm pole laita ja mänguaegagi tuleb 
piisavalt.“ 
 
Kaupo Liiva ootab Thuni Wackerilt uut lepingut 
 
Eesti käsipallikoondise üks pesamunasid Kaupo Liiva sattus sügisel Šveitsi Thuni Wackerisse juhuse 
tahtel. „Neile pidi Saksamaalt tulema paremäär, kuid ta sai vahetult enne üleminekut vigastada. Thunis 
mängis siis juba Marius Aleksejev, kes soovitaski mind šveitslastele,“ meenutas Liiva. „Käisin testimisel ja 
pääsesingi klubisse.“ 
 



Esimesed päevad Šveitsis olid 20-aastasele Liivale pisut rasked, kuid nüüd on Kehras tippmängijaks 
sirgunud nurgaründaja Kesk-Euroopa oludega kohanenud. „Šveitsi tempot ja taset ei saa Eesti omaga 
võrreldagi. Eesti parimad klubid suudaksid ehk Šveitsi keskmikele konkurentsi pakkuda,“ kõrvutas Liiva 
kahte liigat. „Aga suutsin Thunis kenasti kohaneda. Meie meeskond koosneb noortest ja kaasa aitas see, 
et kõik inimesed on sõbralikud. Lisaks ootas mind siin ees Aleksejev.“ 
 
Liivast on saanud Thunis tõeline professionaal. Viis korda nädalas teeb ta klubiga pallitrenni, lisaks käib 
praktiliselt iga päev koos Aleksejeviga jõusaalis rassimas. Tähtsal kohal on noormehe jaoks saksa keele 
õpingud, mille tunde võtab ta kolm korda nädalas. Pühendumine on ennast ära tasunud, sest šveitslased 
on eestlase teenetega rahul. „Hetkel viibin Thunis laenulepingu alusel. Hiljemalt märtsiks lubasid nad 
teatada, kas pakuvad mulle kahe aasta pikkust kontrahti või mitte,“ selgitas Liiva. „Praegu on mul siin 
läinud kenasti. Mängudes viibin väljakul kõik 60 minutit, pealegi on minu konkurent vigastatud. Ise olen 
õnneks traumadest pääsenud. Korra küll oli õlas valu, kuid see tuli sellest, et ei teinud enne mängu 
piisavalt sooja. Nüüd on jälle kõik korras.“ 
 
Kuigi Liiva on Šveitsis veetnud kõigest paar kuud, näeb ta juba praegu endas arengut. „Kindlasti olen 
füüsiliselt edasi läinud,“ alustas ta. „Ja ka visketehnika on mul siin oluliselt täienenud.“ 
 
Kalmer Musting: mängijate väljavool tuleb koondisele kasuks 
 
Kui eelnevatel aastatel mängis Eesti käsipallikoondise tuumik Eestis, siis ühe suvega leegionäride arv 
kolmekordistus. Eesti meeskonna peatreeneri Kalmer Mustingu meelest tuleb selline asjade käik siinsele 
käsipallile igati kasuks. 
 
„Eesti majandusseis on hetkel nigel. Pealegi on mängijatel välismaal suurem motivatsioon ennast 
tõestada, olulist rolli etendab kindlasti ka raha,“ filosofeeris Musting. „Mängijate äravool on Eesti klubidele 
valusaks löögiks, kuid koondis saab sellest ainult kasu,“ hindas Eesti meeskonna ja Põlva Serviti 
peatreener Kalmer Musting tekkinud seisu. „On ju mehed läinud mängima senisest parema tasemega 
klubidesse.“ 
 
Siiski tunnistas Musting, et tekkinud olukord on tema jaoks uus. „Suhtlen koondislastega kuus korra või 
kaks telefoni teel, ülejäänud info hangin statistika kaudu,“ tõi koondise loots välja ühe probleemi. 
„Vanematest tegijatest on mul ülevaade möödunud suvest, noorematega käisime sügise hakul juunioride 
MM-il. Pealegi ma ei usu, et asjad kolme kuuga kardinaalselt muutunud on. Tõsi, muretsen kokkumängu 
pärast, kuid üritame peatselt algavate treeningutega taas ühise keele leida. Asja võib aga raskemaks 
teha see, et mehed on saanud uutes klubides endale varsemast mõneti teistsugused ülesanded.“ 
 
Eesti käsipall on jõudnud tasemele, kus iga välismaal mängiv mees enam koondisesse ei pääsegi. Nii 
näiteks ei arvesta Musting Taani esiliigas leiba teeniva Kaupo Palmari ning „soomlaste“ Kristo Järve, Antti 
Rogenbaumi ja Bert-Jan Pustõnskiga. „Cocks osaleb Balti liigas ning nende tegemistega olen hästi 
kursis. Järve on nende üks alustalasid, Rogenbaumist aga saanud arvestatav joonemängija, kuid 
koondises on talle Marius Lepa, Martin Johannsoni, Jaan Kauge ja Ego Rieneri näol olemas kõvad 
konkurendid. Palmari ja Pustõnskiga mul side sisuliselt puudub,“ kommenteeris Musting. „Me aga 
võtsimegi paar aastat tagasi vastu otsuse, et viime koondises läbi noorenduskuuri. Seega oleme 
vanemad mehed praegu teadlikult kõrvale jätnud. Siiski olen kõigi potentsiaalsete koondislastega 
kontaktis olnud, et kasvõi vigastuste korral praegustele tegijatele asendajaid leida.“ 
 
Musting lisas, et noortele kavatsetakse panustada ka tulevikus. „Meil kasvab heal tasemel juuniore 
pidevalt peale ja plaanime neid kasvõi kogemuste omandamise eesmärgil koondisesse kaasata,“ 
tutvustas Musting lähiplaane. „Näiteks Marko Slastinovski on üks peamisi uusi kandidaate 
rahvusmeeskonna särgi selga tõmbamiseks.“ 
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