Hanno Pevkur Nõmme KALJU juhatuse liige

Eelmises Nõmme Kalju lehes kirjutasin sellest, et meeskonna eesmärgiks
on tulla Eesti meistriks 2012. aastal.
Samuti sai kirja pandud lähiaja soov,
et 2008. aastal mängiks Nõmme Kalju
meistriliigas. See sai reaalsuseks ning
29. veebruaril toimunud jalgpallihooaja avaüritusel anti klubile üle litsents
osalemiseks Eesti meistrivõistluste
meist riliigas 2008. aastal.
Mis annab aga julguse öelda, et kõik
on võimalik - ka meistriks tulek? Neid
põhjuseid on väga palju, aga olulisimad neist on:
1. Suurepärane peatreener ja treenerite tiim.
Klubi on sõlminud brasiillasest
peatreeneri Fredo Getulioga pikaaegse
lepingu, mis annab meile hea tulevikulootuse.
2. Oluliselt tugevnenud meeskond.
Meeskonnaga on liitunud väga
palju perspektiivikaid noori ning ka
parimas mängueas pallureid. Kuna
kõigi liitunud mängijate üleslugemine
võtaks liiga palju leheruumi, nimetan
siin vaid mõned liitujad. Eesti üks
parimaid ründajaid Ingemar Teever,
üks perspektiivikamaid noori kaitsjaid
Mikk Haavistu, samuti Aleksander
Saharov, väga kogenud Liivo Leetma
ja ka uued välismängijad brasiillane
Felipe Nunes ning Peruu juurtega
üliandekas Salvador Vasquez. Lisaks
esindusmeeskonna täiendustele liitus
Kaljuga ka väga palju juuniori ning
noorteeas mängijaid.
3. Parimad partnerid
Selleks, et olla edukas, on vaja kogu
meeskonna panust ja meeskonna all
mõtlen ma nii võistkonda, juhtkonda
kui meie häid sõpru, toetajaid. Meie
jaoks on hästi tähtis, et maailma üks
suurimaid spordirõivaste tootjaid
Adidas valis Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna oma partneriks järgnevaks
viieks aastaks. See on tunnustus nii
klubi juhtkonnale kui treeneritele.
See, et meil on aga nii brasiillasest
peatreener kui mängijad, võlgneb
klubi tänu ettevõttele Cawi Foods,
kelle müügiartikliks on Brasiiliast
pärit lihatoodang. Lisaks neile kahele
suuremale toetajale on meil veel palju
edukaid ettevõtteid, kes näevad Nõmme Kaljus potentsiaali tõusta Eesti
jalgpallis tippu ja näidata end tõsiselt
tulevikus ka Euroopas. Klubi juhtkond
hindab partnerite panust väga kõrgelt
ja tänab kõiki tänaseid ja tulevasi sõpru südamest.
Seega saab klubi tulevikku vaadata lootustandvalt. Nõmme Kalju
jalgpallimeeskonna 85. juubeliaastal
on võimalik julgelt öelda, et suurim püstitatud eesmärk, tulla Eesti
meistriks hiljemalt 2012. aastaks, ei
tundugi enam utoopilisena. Kõik on
võimalik, tuleb vaid sellesse uskuda!

Hoolealustega olen üldiselt rahul, nende silmist peegeldub tahet ja arenguks
on ruumi.
Millised on meeskonna tugevad ja
nõrgad küljed?

Nõmme Kalju tugevus on meeskond, kes iga päev teeb arengus
sammu edasi ja tahab võita. Meil
on korralik pink, parimad fännid,
ilus staadion ja me asume Nõmmel!
Meeskond ei ole ainult mängijad, vaid
kõik loetletud faktorid kokku!” Nõrgad
küljed on need, mille kallal töötame, et
suudaksime need tugevaks muuta!
Millist taktikat ja mänguskeemi peatreenerina peamiselt kasutate?

Kuidas
sujunud?

on

hooajaks

valmistumine

Ettevalmistus on läinud läbi valu
ja pisarate. Oleme tundnud kaotusi
tugevatelt vastastelt Soomes ja on
olnud mänge, millega võime rahule
jääda. Kuna Kalju mängib ikkagi Eesti
meistriliigas, mitte aga Soomes, siis
viigid Pärnu Vaprusega ja TVMK vastu
(oli 2007. hooaja pronks) näitavad, et
võime juba täna konkureerida teistega
võrdselt. Uute mängijate hea kokkumäng ei sünni kohe, see on loomulik
protsess, mis võtab aega.
Ma usun, et Nõmme Kalju meeskond muutub vastaste jaoks järjest
ohtlikumaks ja suvel peaks meeskond
mängima juba oodatud tasemel.

Eelkõige kasutame võiduks vajalikku taktikat. Igaks mänguks valmistume eraldi ja taktika võib muutuda
olenevalt vastasest.
Kes on meeskonna võtmemängijad?

Meil on täpselt 11 võtmemängijat ja
lisaks väga võimekad varumängijad. Ei
tahaks eraldi välja tuua üksikuid nimesid, sest igal mängijal on meeskonnas
suur roll. Loomulikult oleme õnnelikud, et meeskonnaga on liitunud palju
nimekaid ja kogemustega mängumehi.
Aga Kalju meeskonnas hakkavad mängima hetke parimad mehed. Need, kes
teevad andunult tööd ja tahavad olla
parimad! Muuseumi loomisega me ei
tegele.
Kas u
E roopa karikasarjast või Balti
liigast välja jäämine oleks suur pettumus?

Kuigi balti- ja euroliiga kohad pole
meie selle aasta eesmärkides esimesel

Marko Mumm / Eesti Päevaleht

Kõik on võimalik!

Fredo Getulio: “Meil on korralik
pink, parimad fännid, ilus
staadion ja me asume Nõmmel!”

Esindusmeeskonna treeningut juhendab peatreener Fredo Getulio Aurelio.
kohal, siis sinna mitte pääsemine oleks
ikkagi väike pettumus. Usun oma
meeskonda ja arvan, et sinna pääsemine on samas ka võimalik, kui kõik

koos seda väga tahavad! Iga treener
tahaks alati võita ja osaleda kõrgeimal
tasemel. See on ju nii loomulik!
Vestluse vahendas Mario Tromp

Kalju väärib meistritiitlit!
Rainer Vakra
Nõmme linnaosavanem

Nõmme Kalju on üks väheseid
jalgpalliklubisid Eestis, mille ajalugu
ja traditsioone saab mõõta aastakümnetega. Uhkusega ilutseb klubi vapil
aastaarv 1923. Tänavu on aga rõõmustamiseks veelgi rohkem põhjust, sest
oma 85. hooaega alustab Nõmme
Kalju meistriliigas. Ja seda nii meeskui ka naiskonnaga.
Nõmme linnaosavalitsusele on
Nõmme Kalju tegevus ja saavutused
olulised. Klubi kannab endas kindlalt
Nõmme identiteeti. Kasvõi juba
seetõttu, et nii klubi kui linnaosa
nimes on üks oluline sõna – Nõmme.
Linnaosa ja jalgpalliklubi vaheline
koostöö on kestnud Nõmme Kalju
taasasutamisest alates, kuid aastal
2006 sai see konkreetsema vormi, kui
kirjutati alla koostööleping JK Kalju
ja Nõmme linnaosavalitsuse vahel.
Meie soov oli ja on endiselt läbi Kalju
klubilise tegevuse laiendada Nõmme
linnaosa noorte sportimisvõimalusi.
Koostöö peaeesmärk on pühendada

üha rohkem tähelepanu Nõmme
noorte kehalisele ja vaimsele arengule,
noorte vaba aja sisustamisele ja ühise
nägemuse kujundamisele Nõmmest
kui spordilembesest linnaosast. Siinkohal nõustun täiesti klubi juhatuse
visiooniga Nõmme Kalju tulevikust.
Nii nagu Eesti ajal kasvas spordiklubist korralik jalgpallimeeskond, võiks
tänasest Kaljust tulevikus areneda
spordiklubi, mis pakub kaasaelamist
mitmel alal.
2006. aastal vahetati linnaosavalituse initsiatiivil välja Hiiu staadioni
kunstmurukate ning valmis staadionihoone ja tribüünid. Mul on hea meel,
et Hiiu staadionist on kujunenud
Nõmme Kalju kodustaadion ning kõikidel kodumängudel on ka korralikult
pealtvaatajaid. See on oluline fakt. Nii
mõnigi meistriliigas mängiv võistkond
peab pallilahingut tühjade tribüünide
ees. Eredalt on meeles pilt, kui Kalju
mängis oma esimest üleminekumängu FC Kuressaarega mullu novembris
ja Hiiu staadionile oli seda vaatama
tulnud ligi 500 jalgpallisõpra. See oli
võimas. Mis sellest, et esimene mäng

lõppes kaotusega ning oma paremust
tuli tõestada võõrsil.
Kahtlemata tähendab meistriliigas
mängimine klubile varasemast suuremat vastutust ning rohkem kohustusi.
Samas tähendab see kohustusi ka linnaosale. Esmakordselt hakkab televisioon Nõmme Kalju kodumänge Hiiu
staadionilt üle kandma. Staadion
on vaja viia ülekanneteks sobivale
tehnilisele tasemele ning selle eest hea
seismine on ka linnaosa ülesanne. See
on pannud mõtlema, et Nõmme vajaks
veel üht staadioni, sellist, mis vastaks
kõikidele nõuetele – kus oleks rohkem
ruumi pealtvaatajatele ning korralikud
võimalused teleülekanneteks. Kalju on
arenenud nii kiiresti, et juba on tekkinud probleeme treeningaegadega,
et ka lapsed ja noored mahuksid Hiiu
kunstmurule jalgpallist rõõmu tundma. Hetkel puuduvad küll linnaosal
endal vahendid nii mastaapse ettevõtmise algatamiseks, kuid kindlasti me
toetame sellist ideed.
Praeguses meistrisarjas mängivate
meeskondade hulgas on vähe neid,
kellel on olemas klubiline järjepidevus.

Nõmme Kaljul see on. Samuti on neil
kindel siht ja kõrge motivatsioon, tipp,
mille poole püüelda. Linnaosavalitsus
toetab moraalselt ning vastavalt võimlustele ka materiaalselt Nõmme Kalju
teed selle tipu suunas. Möödunud
reedel kinos Sõprus toimunud Eesti
jalgpallihooaja avamisel allkirjastasid
Nõmme linnaosavalitsus ja jalgpalliklubi Nõmme Kalju 150 000 kroonise
sponsorlepingu.
Soovin Nõmme Kaljule alanud
hooajaks edu. Nõmme Kalju väärib
meistritiitlit!
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Vasakult Kalju 2. treener Toomas Kaldma. Fredo Getulio Aurelio ja klubi president
Kuno Tehva.

Nõmme Kalju 85. hooaeg
Nõmme Kalju president Kuno Tehva,
kuidas hooajaks valmistumine on sujunud?

hetkel jätkab selles rollis Nõmme Kalju
eelnevate hooaegade kapten Martin
„Massa“ Maasing.”

Ettevalmistus on läinud üldiselt
plaaniliselt. On olnud nii tõuse kui
langusi, aga kõik see käib alati asja
juurde. Nõmme Kaljuga on liitunud
palju uusi mängijaid ja seda väga
erinevatest klubidest. Sõprusmängud
Soome tippmeeskondadega on aidanud välja selgitada, kes on kes. Kahe
kuuga on väga raske uut meeskonda
luua, aga kõik märgid näitavad positiivset arengut.

Kes on peamised standardolukordade
lahendajad?

Jäite kontrollmängudega rahul?

Kaotustega ei saa kunagi rahul olla,
kuigi tuleb endale aru anda, et enamik
Soomes peetud kontrollmänge oli väga
tugevate vastastega, kus taseme vahe
oli üpris ilmne. Kuna osaleme Eesti
meistrivõistlustel, aga mitte Soomes,
siis peab rahul olema just mängudega
Eesti võistkondade vastu. Siin aga
näitasid kaks viiki Pärnu JK Vapruse ja
Tallinna TVMK vastu, et võime mängida nagu võrde võrdsega.
Millal esindusmeeskond treeningutega
alustas ja kui sagedasti treeningud toimuvad?

Treeninguid
alustasime
kohe
jaanuari algul. Trennid toimuvad iga
päev, seitse päeva nädalas. Lisaks
kolm korda nädalas treenivad osa
mängijaid, kes on päevasel ajal vabad,
ka hommikuti. Ehk lausa kaks korda
päevas. Üheks huvitavaks erinevuseks
treeningprotsessist tasuks välja tuua
fakti, et Nõmme Kalju teeb kaks korda
nädalas Boddy Combat aeroobikat!
Millised on Kalju meeskonna tugevad
ja nõrgad küljed?

”Meeskonna tugev külg on pikk
ja ühtlane pink. Igale positsioonile
on olemas vähemalt kaks võrdset
mängijat. Hetke nõrk külg on, et
Nõmme Kalju koosneb paljudest
uutest mängijatest ja mõned neist on
lisaks veel vigastatud. Meeskonnaga
on liitunud 14 uut mängijat, kes pole
veel lõplikult võistkonnas kohanenud.
Samas usume, et selle nõrga külje
suudame ümber pöörata võistkonna
tugevuseks!”
Kes on esindusmeeskonna kapten?

”Kaptenit pole veel lõplikult valitud,

Nurgalööke sooritavad Alan Arruda
ja Felipe Nunes, mõlemad, siis Brasiilia
päritoluga mängijad. Trahvilöökide lahendamine sõltub olukorrast, meil on
selleks väga palju häid valikuid. Igaks
olukorraks on olemas erinev sooritaja.
Kõik karistusöögid keskväljalt sooritab
meie väravavaht Markus Lukk.
Kui suur on klubi eelarve?

Kuu enne hooaega võib öelda, et
klubi eelarve on umbes 4 miljonit
krooni.
Millised on meeskonna eesmärgid
hooajaks, kui kõrget kohta sihitakse?

Nõmme Kalju peatreeneri Getulio
Fredo iseloomust ning mentaliteedist
tulenevalt ei lähe meeskond kaotama
ja teine koht tähendaks sama mis
kaotust. Treener tahab tulla meistriks,
klubi on rahul ka kohaga esiviisikus.
Kes on võistkonna peamised konkurendid? Kes meistriliiga favoriit?

Hetkel on seda veel liiga vara öelda.
Jalgpallis on kõik võimalik ja võitjaks
võib tulla meeskond, keda kõige vähem
ootad. Kõik 10 meistriliiga meeskonda
võivad üllatada, seega üks nendest
tuleb meistriks ja kõikidega peame
konkureerima!
Vigastused. Kes? Milline vigastus? Kui
kaua eemal?

Meil on üsna mitmeid probleeme
vigastustega, hetkel taastuvad vigastustest järgmised mängijad: Indro
Olumets, lihase rebestus, liitub meeskonnaga märtsi lõpus. Mati Lember,
taastub autoavariist mille tulemusel
murdus käeluu, liitub meeskonnaga
märtsi lõpus. Aleksander Saharov,
taastub põlveoperatsioonist, liitub
meeskonnaga aprilli lõpus. Liivo
Leetma taastub pisivigastusest ja on
loodetavasti mängukõlblik novembri
lõpus. Rait Kuusk on taastumas vanast
vigastusest ja liitub meeskonnaga
loodetavasti märtsis.
Kas koosseis on lõplikult paigas või
võib veel muudatusi oodata?

Ikka, töö meeskonnaga käib!
Vestluse vahendas Mario Tromp

Küsimustele vastab Nõmme linnasoavanema asetäitja Monica Rand.
Ta on tulihingeline jalgpallisõber, kes
on Eesti meistriliiga mängudele kaasa
elanud 1990. aastast alates ning kuni
tänaseni kuulub ta FC Flora fännide ridadesse. „Jalgpallipisikusse nakatununa sellest ei vabane, ja pole tahtmistki
vabaneda,” on Rand veendunud.
Kuidas hindad JK Nõmme Kalju nii meeskui naiskonna jõudmist meistriliigasse?

Iseenesest on see tervitatav, et
meistriliigaga liitub uus meeskondnaiskond.
Naiste meistriliigas on olnud kolm
teistest esiletõusnud naiskonda, kahjuks ma ise Kalju naiskonna mänge
pole näinud ja ei oska hinnata nende
võimalusi meistriliigas. Mis puutub
aga meeste meistriliigasse, siis vastupidiselt kõikidele kiibitsejatele, suutis
Kalju ennast sinna mängida. Samas
peab täheldama, et puhtalt tahtejõuga
ei tee midagi ära, on vaja teha palju
tööd. Arvan, et meistriliigas tuleb
huvitav ja raske hooaeg nii mitmelegi
klubile ja kui Nõmme Kalju suudab
liigasse püsima jääda, siis see näitab,
et klubi juhtkond ja mängijad on jalgpallist õigesti aru saanud.
Milline tähendus on JK Kalju meistriliigasse jõudmisel Nõmme (aga ka Nõmme
linnasoavalitsuse) jaoks?

Me oleme Tallinnas ainus linnaosa,
kes võib uhkust tunda omanimelise
jalgpalliklubi üle, kes on meistriliigas.
Kas ja kuidas klubi ennast õigustab,
näitab algav hooaeg. Mis aga puutub Nõmmesse, siis loodan, et Hiiu
staadion saab alati rahvast täis olema
ja nõmmelastele koju kätte toodud
jalgpall võidab nii mõnegi südame ja
jalgpallifännide pere suureneb.
JK Nõmme Kalju juhatus on rääkinud,
et praegune Hiiu staadion hakkab klubile
väikeseks jääma (et treeningaegasid jaguks nii noortele, duubelmeeskondadele,
naiskonnale ning esindusmeeskonnale)
ja nende arvates võiks Nõmmel olla veel
üks meistriliiga nõuetele vastav staadion.
Milline seisukoht on linnaosavalitsusel
selles küsimuses?

Hiiu staadion ei ole ehitatud staadioniks, kus võiks meistriliiga tasemel
kohtumisi pidada. Me ei saa seda
võrrelda A Le Coq Arena ega Kadrioru
staadioniga. Lisaks treeningaegade
puudusele on probleemiks ka valgustus, millest sõltub teleülekannete
tegemine.
Loomulikult sooviksin jalgpallifännina, et ka Nõmmel oleks korralik
täismõõtmetes jalgpallistaadion, treeningväljakud, mängijatele head olmeruumid. Kui on olemas vajalik maa ja
arendaja, siis ma ei näe põhjust, miks
peaks linnaosa valitsus olema vastu
soovile jalgpalli edendada. Asja süda-

Jukko Nooni

Anton Sihi erakogu

Monica Rand: “Ootan huviga, millega
Nõmme Kalju suudab üllatada.”

Monica Rand Hiiu staadionil.
mega tehes võib nii mõnigi unistus
teoks saada.
Mis sa arvad, kas JK Kalju jääb meistriliigasse sel aastal püsima või oli tegemist
pigem õnneliku juhusega ning edu tuli
neile liiga kiiresti?

Vaadates meistriliiga klubide hooajaeelsete kontrollmängude taset ja
hooaja avamisel kuuldud treenerite/
klubide esindajate sõnavõtte, võiks
arvata, et igaühest neist saab Eesti
meister. Nagu ma juba varem ütlesin,
tuleb raske, aga huvitav hooaeg. Keegi
ei ole nõus liigast lahkuma ja keegi
mängu kergelt ära ei anna. Ootan
huviga, millega Nõmme Kalju suudab
üllatada.
Sellist konkreetset esinelikut sel
aastal nagu polegi. Huvitav on jälgida
TVMK ja Narva Transi. Superkarikas
üllatas Trans positiivselt, kuid kas
ta suudab läbi hooaja head mängu
näidata?
Usun, et tuleb tihe rebimine uustulnuka Nõmme Kalju ja vanade olijate
vahel. Kalju on suhteliselt pretensioonikas meeskond ja võib mõneski mõttes
üllatada. Kindlasti on ta kõvaks konku-

rendiks Tulevikule ja Pärnu Vaprusele.
Loodan, et tuleb põnev hooaega ja
Kalju toetajad ei pea pettuma.
Kuidas hindad JK Kalju uusi mängijaid?
Keda sina esindusmeeskonnast esile tõstaksid?

Ma ei tõstaks eraldi esile ühtegi
mängijat. Ühtselt toimiv, hea kokkumänguga meeskond on parim variant.
Platsile pole vaja isetsevaid staarmängijaid. Kalju on koondanud endasse
Flora varumeestepingi, kes kõik on
väga head mängijad, kuid kes tiheda
konkurentsi tõttu esindusmeeskonnas
mänguaega eriti ei saanud. Samuti
on mulle meeldinud Ingemar Teeveri
mäng.
Mitmeid meistriliigas mängivaid meeskondi toetavad ka kohalikud omavalitsused.
Kuidas toetab JK Kaljut Nõmme linnasoavalitsus?

Nõmme linnaosavalitsus sõlmis JK
Nõmme Kaljuga lepingu, mille kohaselt toetatakse klubi 150 000 krooniga.
Lisaks oleme abiks Hiiu staadioniga
seotud küsimuste lahendamisel.
Intervjuu vahendas Jukko Nooni,
Nõmme Sõnumid

Tere tulemast
meistriliigasse, JK Kalju!

Jukko Nooni

Õnnitlen Nõmme JK Kaljut meistriliigasse tõusmise ja 85. sünnipäeva
puhul! Kahtlemata annab uus ambitsioonikas klubi liigale juurde ning
täidab oma kindla niši. Loodan, et JK Kalju tähistab 85 aasta möödumist
klubi asutamisest väärikalt ning suudab meistriliigas tõsist konkurentsi
pakkuda.
Üleüldiselt on märgata Eesti jalgpallis positiivset trendi, nimelt on
esiliigast meistrisarja tõusvatel klubidel üha ambitsioonikamad eesmärgid.
Seeläbi suureneb konkurents ja tekib rohkem konkurentsivõimelisi klubisid
nii mängutasemelt kui ka organisatoorselt.
Ilusat sünnipäeva,
Nõmme linnosavanem Rainer Vakra ja klubi juhatuse liige, tegevdirektor Anton Siht allkirjastavad selle aasta sponsorlepingu.

Aivar Pohlak
Eesti Jalgpalli Liidu president
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Mõtiskleb Nõmme JK Kalju
naiskonna treener Gunnar Kure:

Uuel hooajal seisab Nõmme Kalju naiskond tõsise väljakutse ees. Kuid, mis
meid maha ei murra, teeb meid vaid
tugevamaks!

“Jalgpall on parem, kui… O.K –
võib-olla ei peagi parem olema, aga
oma kuninglikku kohta meie kõrval
väärib igal juhul! Jalgpall, sealhulgas
naiste jalgpall, on aastakümneid olnud
arenenud ühiskondade pärisosaks –
aga meiegi püüdleme nende hulka!
Miks siis on see naiste jalgpalli
enesetõestus nii vaevaline?
· Pea olematud traditsioonid.
· Enam kui leige suhtumine naiste
jalgpalli Eesti Jalgpalli Liidu poolt
(paranemine viimase 3 aasta jooksul, kuid endiselt sordiini all).
· Üldlevinud rahvaspordi mentaliteet.
· Väikene valik ja klubide arv.
· Ala vähene populaarsus.
· Madalad eesmärgid.
JK Nõmme Kalju näol on kerkinud
Eesti jalgpallitaevasse potentsiaalne
rutiinimurdja, kelle esiletõus (püsimajäämine) ja uus lähenemine raputab
loodetavasti kuningat – jalgpalli - piisa-

nud küll kõige paremini, kuid andsid
küllaga võimalusi analüüsiks, mida
edaspidi paremini teha. Märtsis ootab
Kalju naiskonda Bio Berry kevadturniir
Tartus. Kindlasti on vaja aega, et uuenenud naiskonna mängijad suudaksid
teineteist paremini tundma õppida ja
asuksid oma õigetele positsioonidele
mänguplatsil. Kuid, kuna meeleolu on
tiimis väga positiivne, siis on raskused
ka kergemini ületatavad.
Naiskonna avastart on aprillis.

Lõpetanud eelmise hooaja küll
esiliiga paremate seas ja saavutanud õiguse sellel hooajal kuuluda
meistriliiga naiskondade sekka, tabas
naiskonda ootamatult tõsine tagasilöök, sest mitmed naiskonna endised
liikmed otsustasid, et nad soovivad
jääda vähenõudlikumasse keskkonda
esiliigas ja lahkusid. Tänaseks on aga
pärast tõsiseid ümberkorraldusi ja
muudatusi selgunud, et Nõmme Kalju
naiskond alustab ikkagi meistriliigas.
Meie ridadesse on lisandunud palju
noori ja hasartseid mängijaid. Suurem
juurdevool toimus tänu Nõmme Kalju
ja EVLi vahelisele kokkuleppele, kus
kogemustega, kuid klubita neiud
tulid Nõmme Kalju tiimi ja said seega
võimaluse mängida meistriliigas.
Samuti aitab nõu ja jõuga ühendatud
naiskonda EVLi treener Gunnar Kure.
Lisaks aitab veel üks suurepärane
treener meie naiskonna mängu lõunaameerikalikku särtsu ja kiirust tuua,
sest Nõmme Kalju esindusmeeskonna
peatreener Fredo Getulio Aurelio leiab
vähemalt korra nädalas võimaluse
naiskonna treeninguid vürtsitada
ja jagada oma rikkalikke kogemusi.
Ühesõnaga, kes ikka soovib jalgpallis
end arendada ja pakutavat vastu võtta,
sellel on, mida võtta ja õppida.
Treeningud toimuvad endiselt
Hiiu staadionil, lisaks tehakse saalitrenni Lasnamäe gümnaasiumis ja
jooksutrenni Hiiu kaunis parkmetsas.
Treeningkoormus on seega oluliselt
kasvanud. Kui eelmine hooaeg oli
nädalas kolm treeningut, siis sel aastal
juba viis.
Hetkel toimub ettevalmistus võistlushooajaks, nii-öelda vundamendi
ladumine. Samuti on lisaks tavatrennidele osaletud mitmel saaliturniiril
ja sõpruskohtumistel. FC Levadia,
JK Kalev, Soomest saabunud külalisnaiskond Team Vanpa on vaid mõned
olulisemad konkurendid. Turniirides,
milles naiskond on osalenud, pole läi-

Naiskonna peatreeneri Rene
Mölleri mõtted uue hooaja eel.
Oleme alustanud ettevalmistusega
minekuks esimest aastat meistriliiga
naiskondade sekka ja hetkel on käimas
eriti oluline ettevalmistusfaas. Treenerina on mul hea meel, et minu igapäevases töös assisteerivad mind kaks
võimekat treenerit. Mul on au saada
näpunäiteid klubi esindusmeeskonna
peatreener Fredo Getulio Aureliolt,
kes on saabunud Brasiiliast ja Gunnar
Kurelt, kes omab pikaajalist kogemust
tegutsedes klubis EVL Kehtna. Koos
täiustame ja toetame üksteist, et
pakkuda mängijatele parim võimalik
ettevalmistus.
Hetkel on naiskonna nimistus
umbes kolmkümmend mängijat, kes
on huvitatud just Nõmme Kaljus mängimisest. Aasta esimesed kaks kuud
on möödunud kehalise ettevalmistuse
tähe all, mis on hetkel kõige olulisem
meie naiskonna jaoks meistriliiga esimesel hooajal. Treeningud sisaldavad
põhiliselt jooksmist ja palli valdamist,
sest loomulikult on tunduvalt kergem
motiveerida mängijat jooksma, kui
tal on pall jala kõrval. Naiskond
komplekteeritakse sel aastal 8-9 „vanema“ mängija ümber, keda toetavad
omakorda noored andekad mängijad.
See on minuarvates suurepärane
kombinatsioon, et panna naiskond
tööle ühtse tiimina ja hea moodus, et
tuua noori mängijaid suure jalgpalli
juurde. Olen märganud, et igal uuel siseturniiril läheb mäng aina paremaks.
Loomulikult ei ole sel hooajal tähelepanu keskmes saalijalgpall, see on vaid
võimalus edendada mängijate tehnilisi

Anton Sihi erakogu

Naiskond Meistriliiga stardi lävel

Treenerid René Möller ja Fredo Getulio
Aurelio
oskusi. Samal eesmärgil mängisime ka
sõprusmängu FC Levadiaga ja viimati
Soome naiskonnaga Team Vanpa. Kuigi kaotasime mõlemad mängud, siis
nüüd tagantjärgi vaadates meie esimesele mängule väljas üldse, tundub,
et meil ei läinudki halvasti. Nagu ma
juba ütlesin, on meil kaks gruppi mängijaid, kes peavad õppima töötama ja
funktsioneerima ühtse naiskonnana
ning teadma teineteise võimalusi ja
oskusi. Tuleb katsetada mängijaid
erinevatel positsioonidel, kuid kõige
olulisem on siiski, et mängijad õpiksid
üksteist tundma ja suudaksid kaaslasi
usaldada, kuid arvan, et sellepärast ma
muretsema ei pea.
Minu suur lootus ja naiskonna
eesmärk esimesel hooajal meistriliigas
on jääda pinnale ja hoida mängijaid
kogu aeg motiveerituna, isegi siis, kui
tuleb vastu võtta ka suuri kaotusi. Ma
olen rahul ka siis, kui oleme hooaja
lõppedes tabeli viimase kolmandiku
parimad, Kui meil aga peaks paremini minema, siis tuleb selle eest
vaid mängijad tänada. Viimase kuu
jooksul, enne hooaja ametlikku algust,
üritame mängida võimalikult palju
sõprusmänge ja osaleda turniiridel.
Viimase ettevalmistusetapina loodame pakkuda mängijatele võimalust
läbida treeninglaager väljaspool Eestit,
et lihvida seda, mis veel tegemata on
jäänud ja saavutada suurepärane naiskonnavaim. Usun oma hoolealustesse
ja sama suhtumisega on ka Nõmme JK
Kalju juhatus.
Ilona Toots

Alan Arruda: „Tahaksin koos Nõmme
Kaljuga tulla Eesti meistriks!”
Kuidas sattusid e
E stisse?

Nõmme JK Kalju esindusmeeskonna peatreener Fredo Getulio Aurelio
tõi mind Eestisse ja nii kohanesingi
meeskonda.

valt tugevasti, et midagi kvalitatiivselt
uut oodata! Selles usus on oma plaane
pidanud ja samme seadnud ka JK
Nõmme Kalju naiskond. Pereheitmine
enne hooaja algust on seadnud naiskonna ette hulga probleeme, millest
ülesaamine on juhatuse, treenerite ja
mängijate ühine probleem. Õnneks
on JK Nõmme Kalju juhatus ühemõtteliselt seadnud eesmärgi tippu
viia nii mees- kui naiskond ning see
on süstinud indu ja teotahet! Oleme
realistid – raske saab olema, kuid kõik
on valmis võitlema liigasse püsimajäämise eest! Ja kui see ülesanne saab
täidetud, siis uuel hooajal …eest ära,
Kalju tuleb!”

Hansapanga
Nõmme kontoril on

sünnipäev!

Mida arvad Nõmme JK Kaljust ja meeskonnakaaslastest?

Kas Nõmme Kaljus pakutav rahuldab
sind?

Jah, muidugi. Mul ei ole hetkel küll
klubis probleeme ja loodetavasti saan
uues klubis ka oma karjääri jätkata.
Mida teed sa vabal ajal?

Enamik ajast suhtlen internetis
oma perekonnaga, mõnikord käin ka
poode külastamas ning see ongi vast
kõik.
Mitmes koht on hooaja lõppedes JK
Kaljule reaalne?

Ma sündisin võitjaks ja otse loomulikult tahaksin koos meeskonnaga
tulla Eesti meistriks!”
Kellega saad meeskonnas kõige paremini läbi?

Kõikide mängijatega on suhted
head, kõik on siin mulle nagu sõbrad.
Oled ka Nõmme Kalju järelkasvumeeskonna treener. Mida arvad siinsest
noortejalgpalli tasemest?

Klubis on palju häid noormängijaid,
kuid nad peavad oluliselt muutma oma
suhtumist treeningutesse. Kui nad
seda teevad, võib neid kunagi oodata
ka edu ja pikk jalgpallurikarjäär.

Sünnipäevanädala soodustused
17.–20. ja 22. märtsil:

Marko Mumm / Eesti Päevaleht

Nõmme Kalju on väga hea jalgpalliklubi ja mängijad heal tasemel. Nüüd
on aga tiimiga liitunud palju uusi mängijaid. Loodetavasti sulanduvad kõik
üheks löögijõuliseks meeskonnaks.

Alan Arrudo mänguplatsil
viga midagi, aga siinne jalgpall vajab
olulisi muutusi. Eesti jalgpall peab
arenema - siin on häid mängijaid ja
väljakuid, kuid kodune liigajalgpall
vajab staadionile tuliseid fänne ja
pealtvaatajaid. Seda on jalgpallureile
vaja kui hapnikku, et oma oskusi
näidata ja poolehoidu võita. Jalgpallis
peab olema vastastikune emotsionaalne side.

si jalgpallis, sest peale treeneriameti
on ta ka ise kaasa mänginud ja selle
tulemusena teab ta mängu võludest ja
erinevatest taktikatest üpris palju.”

Millistes klubides oled sa veel mänginud?

Eestis on väga kena ja erakordselt
turvaline. Tallinn on tõesti ajalooliselt
ilus linn, samuti on siinsed inimesed
väga sõbralikud ja tolerantsed.

Olen mänginud mitmetes jalgpalliklubides: Serrano FC - Brasiilia,
Ferencvaros - Ungari, EC Varginha Brasiilia, FC Haladas - Ungari, ASV
Spratzern - Austria, Paraiba Do Su FC Brasiilia.

taset

Mida arvad klubi peatreener Fredo
Getuliost Aureliost?

Eesti jalgpalli tasemel pole üldiselt

Getulio on loomulikult väga hea
treener. Tal on eelkõige palju kogemu-

Kuidas
üldiselt?

hindad

e
E sti

jalgpalli

• väikelaenu lepingutasu 50% soodsam
• lastekindlustuse, koolifondi ja fondiplaani
lepingutasu 50% soodsam
• krediitkaardi intress üheks kuuks 0%
Igale lepingusõlmijale üllatus!

Mida arvad Nõmme JK Kalju fännidest?

No teadagi, Nõmme Kalju fännid on
ju parimad Eestis, nad aitavad meid nii
palju ning on võrratult emotsionaalsed
ja väga asjatundlikud!
Kuidas Sulle üldse Eestis meeldib?

Alan Monken Arruda

Sünniaeg: 09.12.1981
Pikkus: 177 cm
Kaal: 69 kg
Asetus väljakul: poolkaitsja
Intervjuu Alan Arrudaga vahendas
Mario Tromp

Ootame Teid!
E–R 10–18
L 10–15
Turu plats 5/7
Suurel reedel, 21. märtsil on kontor suletud.
www.hansa.ee

Nõmme Kalju jalgpallileht nr 2

Kalju noortejalgpall on eelkõige sõpruskond

iLivo e
Letma
(20.01.1977)
1992/93 JK Paide 6/1
1992/93 Lasnamäe Sportmängude
Kool – Panterid --/-1993/94 FC Panterid Tallinn --/-1994/95 FC Lelle --/-1994/95 JK Tervis Pärnu --/-1995/96 JK Tervis Pärnu 17/0
1996/97 SK Lelle 8/1
1996/97 FC Flora Tallinn 7/0
1996/97 FC Lelle 13/1
1997/98 FC Flora Tallinn 2/1
1997/98 JK Tulevik Viljandi 13/0
1997/98 SK Lelle 1/0
1998 FC Kuressaare 0/0
1999 FC Levadia Maardu 25/5
2000 Pallo Lahti 6/0
2000 FC Maardu 1/2
2000 FC Levadia Maardu 8/2
2001 FC TVMK Tallinn 27/2
2002 FC TVMK Tallinn 24/1
2003 FC TVMK Tallinn 25/4
2004 FC TVMK Tallinn 17/3
2005 KooTeePee 19/1
2006 KooTeePee 8/0
2007 FC TVMK Tallinn 11/1
2007 JK Kalev Tallinn 13/0
allikas: Marko Välja www.playerhistory.com

Mikk Haavistu
(27.03.1985)
2001 S.C. Real Tallinn 14/1
2002 S.C. Real Tallinn 0/0
2002 JK Tervis Pärnu 1/0
2003 HÜJK Emmaste 23/2
2003 FC Valga 3/0
2004 FC Valga 14/2
2004 HÜJK Emmaste 10/1
2005 JK Tulevik Viljandi 32/2
2006 FC TVMK Tallinn 13/0
2006 FC TVMK II Tallinn 7/0
2007 FC TVMK Tallinn 15/1
2007 FC TVMK II Tallinn 14/2
allikas: Marko Välja www.playerhistory.com

Ingemar Teever
(24.02.1983)
1997/98 JK Nõmme Kalju 8/2
1998 JK Nõmme Kalju --/-1999 M.C. Tallinn 21/4
2000 M.C. Tallinn 25/18
2001 M.C. Tallinn 18/17
2002 FC TVMK Tallinn 26/11
2003 FC TVMK Tallinn 25/21
2004 FC TVMK Tallinn 26/18
2004 FC TVMK II Tallinn 1/1
2005 FC TVMK Tallinn 27/19
2006 IF Östers 25/3
2007 IF Östers 17/2
allikas: Marko Välja www.playerhistory.com

Veebruari lõpus liitus lastevanemate algatusel klubiga ka 1996. sündinud
poiste treeninggrupp, kus treenib 24
poissi.
Uudsena on moodustati talvel
ka 2004. aastal sündinud väikepõnnide meeskond, kes praegu treenib
Nõmme gümnaasiumi saalis kord
nädalas. Neid juhendav treener Tarmo
Randveri sõnul oli talle meeldiv üllatus väikepoiste tohutu vaimustus ja
soov spordiga tegeleda. Tänu sellisele
emotsioonile võimaldasime pisipoistele pärast prooviaega jätkata, kuigi
nii varajane alustamine ei ole klubi
noortetöö prioriteet.
Klubi eesmärk on igal aastal moodustada uus grupp esimese klassi
poistest või alles kooli minejatest.
Märtsikuu jooksul moodustub seega
meil 2001. aastal sündinud poiste
võistkond, kuhu on hetkel registreerunud juba 6 poissi ja kuhu on kõik
soovijad teretulnud.
Lisaks eelmainitud vanustele on
võimalus veel liituda poistel, kes on
sündinu aastatel 1998-2000.
Alanud hooajal on Eesti Jalgpalli
Liit käivitanud juunioritele väga põneva võistlussarja – eliitliiga, kus on
võimalus osaleda täiskasvanute meistri- ja esiliigas mängivate meeskondade
noortevõistkonnad. U-17 meeskonnas
mängivad kõik Nõmme Kalju 1992.
aastal sündinud kasvandikud. U-19
võistkonnas mängivad 6 Nõmme
Kalju juuniorist kasvandikku koos SC
Reali poistega. Treenerina juhendab
meeskonda tuntud noortetreener
Aivar Tiidus. Esimene mänguvoor ei
kujunenud paraku kummalegi meeskonnale edukaks. U-17 meeskond
kaotas FC Kuressaarele 0:3 ja U-19
võistkond Rakverele 1:2.
Noortetöö uuendusena on treeninggruppidel nii põhitreener kui ka
asendustreener, et vältida treening-

Nõmme JK Kalju Kalju 1992. a. sündinud poiste
võistkond pärast Ajaxi- turniiri. Poisid on väsinud, aga rahulolevad.
aukude tekkimist, kui põhitreener on
seotud esindusmeeskonna mänguga.
Klubi soov on, et ka edaspidi tuleks
uusi treenereid just Nõmme Kalju esindusmeeskonna ridadest. Treenertitest
on aktiivseid mängijaid neli. Hetkel
tegelevad klubi noortetreeneritena
Toomas Kaldmaa, Indro Olumets, Toomas Kallaste, Tarmo Randver, Andres
Prits, Martin Maasing, Alan Arruda ja
tüdrukute treenerina Gunnar Kure.
Lastevanematelt on kuulda muret,
et lapsed ei jõua sageli õppida, sest
peavad tihedalt treeningutel käima.
Samas võin üpris veendunult öelda, et
kes käib pühendunult ja regulaarselt
treeningutel, see saab ka koolis ilusti
hakkama. Treening annab distsipliini
ja korrapärase harjumuse. Tagab eluterve ning pikalt püsiva ja kontrollitud
sõpruskonna, kellel on ühised huvid.
Tänaseks 16-aastaseks saanud poisid,
kel seisab ees põhikooli lõpetamine
ja esimese suurema valiku tegemine,
on kindlalt sõpruskonnana püsinud.
Nende õppimist kipuvad segama küll
kõikvõimalikud mittesportlikud ahvatlused, aga ka neile on klubijalgpall

Autori foto

Algaval hooajal osaleb Nõmme Kalju neli poistemeeskonda Eesti noorte
meistrivõistlustel ja lisaks üks tüdrukute võistkond. Alates sellest aastast
moodustatud eliitliigas on Nõmme Kalju esindatud mõlemas vanusegrupis,
nii U-17 kui U-19.

ja meeskond alati koht kuhu pöörduda, sest nad teavad, et neist klubis
hoolitakse ja see ei ole kohustus, vaid
konkreetne võimalus, kus kõigist
kaasakiskuvatest ahvatlustest on hea
ettekääne - põgeneda.
Kinnitan teile, lugupeetud lapsevanemad, et treenimine jalgpallimeeskonnas on kui elu mikroühiskonnas,
kus kõik meeldivused ja ebameeldivused on küll olemas, kuid kõik on
suunatav. Oma jalgpallimeeskond on
pea ainus võimalus harjutada varakult
teistega arvestamist ja üksteise toetamist. Olge oma lastele sportimisel
toeks, õhutage neid! Aga palun ärge
karistage üleastumiste eest sellega,
et keelate treeningul osalemise.
Meeskond vajab igat mängijat, olgu ta
kasvõi „pingipoiss”.
Aprillist algavad Eesti noortevõistlused. Loodame teid kõiki näha
oma laste mängudel ja koos lastega
esindusmeeskonna mängudel! Jõudu
ja indu lastega tegelemisel! Ka Nõmme
Kalju vajab tuge!
Andres Prits,
Nõmme JK Kalju noortetöö juht

Väljaandja
JK Nõmme Kalju,
toimetaja Anton Siht
anton@jkkalju.ee • mob. 501 41 81
www.jkkalju.ee

