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Käsipalliliiga mulluse kahe parema Kehra ja CB poolfinaalseeria algab teisipäeval 
 
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel algavad teisipäeval kolme võiduni peetavad 
poolfinaalseeriad, kus on vastamisi põhiturniiri valitseja Põlva Serviti ja Viljandi HC ning 
mullused kaks paremat klubi HC Kehra ja Chocolate Boys. 
 
06.04. (kell 18.00) Kiili Spordihall: Chocolate Boys – HC Kehra 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 33:37; 2. ring: 38:34; 3. ring: 35:31. 
 
Chocolate Boys on hooaja käigus läinud üha paremasse hoogu. Kui põhiturniiri avaringis 
kaotati oma mõlemale pearivaalile, siis teises ringis jäädi Põlva Servitile küll alla, kuid saadi 
jagu Kehrast. Kolmandas ringis aga alistati juba mõlemad vastased. 
 
Siiski on Chocolate Boysi ning Kehra duellid olnud tasavägised ning lõppenud ühe poole 
neljaväravalise ülekaaluga. Avaringis võttis 37:33 võidu Kehra, teised matšid kuulusid 
tulemustega 38:34 ja 35:31 šokolaadipoistele. 
 
Chocolate Boys pidaski oma viimase liigamängu kaks nädalat tagasi just Kehras ning edasi on 
keskendutud play-offile. „Võtsime korraks aja maha. Ladusime üldfüüsilist alusmüüri ja 
mängisime jalgpalli,“ tutvustas šokolaadipoiste peatreener Ain Pinnonen meeskonna tegemisi. 
„Oleme saanud sisse hea hoo ja vaevalt, et see paari nädalaga raugeb. Eelmine mäng Kehraga 
tuli meil kenasti välja, loodame samalt kohalt jätkata.“ 
 
Chocolate Boys kohtus Kehraga mullu finaalseerias, kus mängudega 3:1 jäi peale paberilinna 
au ja uhkus. Tänavu pääses Chocolate Boys põhiturniiri teise kohaga otse poolfinaali, Kehra 
pidi nii kaugele jõudmiseks veel jagu saama Tapast. Tiitlikaitsja võidunumbrid 
veerandfinaalseerias olid 34:21 ja 37:28. 
 
Sel kevadel segab enne kohalike suurte rammukatsumist vett asjaolu, et võrreldes mullusega 
on mõlema meeskonna teravik muutunud. Kehrast lahkusid põhitegijatest Marius Aleksejev, 
Risto Lepp, Kaupo Liiva ja Martin Johannson, Chocolate Boysist Dener Jaanimaa, Rain Murri 
ning vennad Martin ja Valdar Noodla. Nii täiendasid mõlemad tiimid uuel hooajal oma ridu 
tulevikutähtedega. Kui kehralased ülendasid esinduskoosseisu oma klubi kasvandikud, siis 
Chocolate Boys hankis Tallinna Käsipallikoolist Eesti noortekoondise liikmed Uku-Tanel 
Laastu ja Mikk Pinnoneni ning Viimsist Siim Pinnoneni. „Me usaldame noori rohkem ja 
seetõttu oleme nad Kehrast paremini meeskonda sulatanud,“ hindas Ain Pinnonen olukorda. 
 
Pinnonen on kindel, et tänavune seeria saab olema mullusest erinev. „Toona seisis Kehral 
väravas Aleksejev ja Lepp juhtis mängu,“ meenutas ta. „Tänavu langeb põhiraskus aga Janar 
Mäele, kuid mis seal salata, oleme temaga raskustes olnud. Meie seame Kehrale vastu pikema 
pingi ja üritame niiviisi tempo üles kruvida. Selgema pildi saame ikkagi esimese mängu järel, 
mis tuleb see rabe, kus meeskonnad alles kompavad teineteist.“ 
 
Kehral pikka pausi polnud, sest veerandfinaalis võeti mõõtu Tapalt, kes alistati kindlalt 2:0. 
„Tegelikult me hakkasime juba põhiturniiri järel valmistuma poolfinaalseeriaks Chocolate 
Boysi vastu,“ ei varjanud Kehra juhendaja Indrek Lillsoo. „Seetõttu ei saanud me Tapaga 



madistades oma mängupildist suurt ülevaadet, kuid võidud annavad alati enesekindlust 
juurde.“ 
 
Lillsoo sõnul on kehralased hooaja kõige tähtsamateks lahinguteks valmis, ent vormikõver 
võib veel muutuda. „Kahe esimese poolfinaali järel tuleb kahenädalane paus. See võib asjad 
peapeale pöörata,“ ennustas Lillsoo. 
 
Lillsoo on aga kindel, et Kehra ja Chocolate Boysi tänavune duell ei erine mullusest 
finaalseeriast. „Šokolaadipoisid on vahepeal end noortega täiendanud. Meie trumbiks saab 
olema Mägi, lisaks peame viima eksimused miinimumini ja maksimaalselt keskenduma,“ 
arutles Lillsoo. „Arvan, et Chocolate Boysil seekord koduväljakueelist ei ole, sest nad on 
hooaja vältel treeninud agaralt väljaspool Kiili. Pealegi on Kehra Kiilis seni hästi hakkama 
saanud.“ 
 
Kuigi Kehra pidi põhiturniiri viimases voorus šokolaadipoistele alla vanduma, ei anna see 
Lillsoo meelest vastasele poolfinaaliks suuri trumpe. „Pigem see kaotus äratas meid,“ lausus 
võitlusvalmis Lillsoo. „Pärast seda kohtumist ütles Chocolate Boysi mängujuht ühes 
intervjuus, et võit tuli kergelt. Nüüd kavatseme neile tõestada, et lihtsalt ei saa siin enam keegi 
midagi.“ 
 
06.04. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC 
Omavahelised mängud. Põhihooaeg. 1. ring: 40:22; 2. ring: 31:21; 3. ring: 31:25. 
 
Põhiturniiri võitja Põlva Serviti pääses otse nelja parema hulka, Viljandi alistas aga 
veerandfinaalis mängudega 2:1 Aruküla. Tasavägiselt kulgenud seeria avamatši võitis 
Aruküla 28:27, kuid teises oli Viljandi parem 30:19 ja kolmandas 23:22. Samad meeskonnad 
kohtusid veerandfinaalis ka mullu, kui Viljandi sai HC Tallase nime kandud Arukülast jagu 
2:0. Toonagi oli põhiturniiri järel Tallas neljas ja Viljandi viies. Kui arvestada, et mulgid 
lülitasid sel hooajal Aruküla konkurentsist välja ka karikasarjas, siis võib öelda, et 
viljandlased suudavad ennast kokku võtta just tähtsateks mängudeks. 
 
Serviti ja Viljandi kõik kolm tänavust põhiturniiri kohtumist kulgesid aga Põlva ülekaalu tähe 
all. Siiski jäid Serviti võidud ring-ringilt järjest väiksemaks ning olid 40:22, 31:21 ja 31:25. 
 
Serviti aga ei istunud poolfinaalide eel käed niisama rüpes, vaid võitis Balti liiga. Põlvalaste 
lootsile Kalmer Mustingule jäid turniirist paraku vastandlikud mälestused. „Riihimäki Cocksi 
vastu näitasime head käsipalli, ent kahjuks said mõned mehed sel turniiril vigastada,“ ütles 
Musting. „Olari Paumetsa hooaeg võib põlvetrauma tõttu üldse läbi olla, Priit Poksil on 
probleeme hüppeliigesega. Lisaks vaevleb Hardi Kuimets angiinis.“ 
 
Mustingu sõnul saavad nüüd põhimeeste kõrval ennast tõestada noored. „Tegelikult seis väga 
hull ei olegi. Leegionärid on meil hoos, nagu ka Mario Karuse,“ teatas ta. „Viljandi tuleb 
alistada, ent loorberitele puhkama jääda ei tohi. Näiteks põhiturniiri viimases mängus olime 
nende vastu kaitses kehvad ja võitsime lõpuks vaid kuue väravaga.“ 
 
Viljandi peatreener Lembit Nelke imedesse ei usu, kuid ootab hoolealustelt head mängu. 
„Jõudude vahekord on ju selge,“ ei ilustanud ta hetkeseisu. „Meie jaoks on oluline esitada 
mõni hea partii, et pärast bussis hea tunne oleks.“ 
 



Nelke jaoks on pääsuga poolfinaali hooaja eesmärk täidetud, eduga kaasnenud minimaalselt 
viis lisamängu tulevad meeskonnale boonuseks. „Ega me poolfinaalidest põhiturniiri järel 
suurt mõelnudki,“ tõdes Nelke. „Alles pärast otsustavat võitu Arukülas hakkasime plaane 
pidama. Liigume üks mäng korraga, seda võib võtta ka ebausuna.“ 
 
Servitil on poolfinaalide eel küll probleeme vigastustega, ent Nelke arust pole see oluline. 
„Kui neil langeb üks mees rivist välja, siis tuleb teine asemele,“ ütles ta. „Paljud Serviti 
mängijad teevad kaks korda päevas trenni ja seega meeskonnas nõrka lüli pole.“ 
 
Väravaküttide edetabel kokku: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 172 (161/11), Marko 
Koks (Viljandi HC) 166, Erkki Maripuu (Aruküla) 123, Janar Mägi (HC Kehra) 121, Mario 
Karuse (Põlva Serviti) 119, Kaspar Lees (SK Tapa) 119, Kristo Voika (Viljandi HC) 113, 
Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 111 (49/62), Roman Glinkin (HC Kehra) 
108, Olev Eensalu (HC Kehra) 98, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 98 tabamust. 
 
Play-offi väravaküttide edetabel: Kristo Voika (Viljandi HC) 26, Marko Koks (Viljandi HC) 
24, Marko Slastinovski (Aruküla) 20, Ott Varik (Viljandi HC) 14, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 13, Kaspar Lees (SK Tapa) 13, Kristjan Lind (Aruküla) 12, Olev Eensalu (HC Kehra) 
11, Janar Mägi (HC Kehra) 11, Kristjan Järv (Aruküla) 10, Andreas Kommer (Aruküla) 10, 
Eduard Makejev (HC Kehra) 10 tabamust. 
 
Põhiturniiri väravaküttide edetabel: Marko Slastinovski (Aruküla/HC Kehra) 152 (141/11), 
Marko Koks (Viljandi HC) 142, Mario Karuse (Põlva Serviti) 119, Erkki Maripuu (Aruküla) 
116, Uku-Tanel Laast (Chocolate Boys/Tallinna KPK) 111 (49/62), Janar Mägi (HC Kehra) 
110, Kaspar Lees (SK Tapa) 106, Ravo Voosalu (Chocolate Boys) 98, Roman Glinkin (HC 
Kehra) 95, Olev Eensalu (HC Kehra) 87, Kristo Voika (Viljandi HC) 87, Kristjan Lind 
(Aruküla/HC Kehra) 84 (79/5) tabamust. 
 
Põhiturniiri lõpptabel 18 vooru järel: 1. Põlva Serviti 32, 2. Chocolate Boys 30, 3. HC Kehra 
26, 4. Aruküla 14, 5. Viljandi HC 14, 6. SK Tapa 8, 7. Tallinna KPK 2 punkti. 
 
Veerandfinaalseeriad: HC Kehra – SK Tapa 2:0, Aruküla – Viljandi HC 1:2. 
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