
Jaak Vettik on veendunud, et kogu Eesti on täis häid treenereid,  

kes oma tööd südamega teevad. 

 
 Kes on olnud Sinu treenerid, õpetajad ja eeskujud? Mille eest neid tänada  

tahaksid? 

Minu esimene juhendaja oli kooli kehalise kasvatuse õpetaja Rein Kalda. Organiseeritud 

sporditegevuse-treenimisega alustasime tänases mõistes väga hilja - 7-ndas klassis. 

Sinnamaani käis iseseisev õuesport. Tolle aja juhendaja nõuanneteks olid: jookse kiiremini, 

hüppa ja viska kaugemale.  

Maakonna suvistes treeninglaagrites juhendas treeninguid spordikooli treener Eha Pilt, kes oli 

treener selle sõna otseses tähenduses. Tema andis juba nõu, mida selleks teha, et joosta 

kiiremini ja hüpata, visata kaugemale. Eha Pilt oli ka mu juhendajaks ja nõuandjaks treeneritöö 

algaastail.  

Mõlemad väga toredad inimesed ja head õpetajad. 

 

 Valdav osa Sinu õpilastest on tegelenud mitmevõistlusega. Kuidas sai alguse Sinu  

armastus mitmevõistluse vastu? 

Mitmevõistlus on noorteklassis väga põnev ja suures spordis ilmselt üks raskemaid 

kergejõustikualasid. Harrastasin ka ise mitmevõistlust ja mulle väga meeldis. Ilmselt siit. 

 

 Mida on õpilased Sulle õpetanud? 

Kannatlikkust. Hooli neist ja ole nende vastu aus. Igas lapses on midagi, see tuleb üles leida. 

 

 Mitmetest Sinu õpilastest on saanud tublid noored kolleegid, näiteks Mikk Joorits 

ning Alar Madilainen õpetavad lapsi ja noori Rakveres, Mikk-Mihkel Arro Karksi-Nuias, 

edukalt heitepoisse juhendanud Andres Veermäe on praegu abiks konsultandina. 

Kuidas on õnnestunud mehed staadionile meelitada samal ajal, kui paljudes Eestimaa 

paikades kurdetakse, et noored ei taha treeneri- või õpetajatööle mõeldagi? 

Alar on minu õpilase Andres Veermäe kasvandik. Minu õpilastest teeb treeneritööd veel ka 

Tauno Tihti. Ega mingit hirmsat veenmistaktikat ei olegi kasutanud. Ilmselt on see olnud 

nende sisemine sund.  

 

 Kas Eesti või maailma (praeguste või kunagiste) treenerite hulgas on kedagi,  

keda tahaksid noortele kolleegidele eeskujuks tuua? 

Olen veendunud, et kogu väike Eesti on häid treenerid, kes oma tööd sädamega teevad, täis. 

Neid tuleb lihtsalt märgata ja ära tunda. 

 

 Mida Sa treeneritööd 

alustades oodata ei 
osanud? 
Arvutit ja nutitelefoni ning 

seda, et sport ei mahu 
noorte vaba aja veetmise 
pingereas enam 

finaalikohale.  
 

 Mis on Sulle  

treeneritöös kõige enam 
rõõmu toonud? 
Olen teinud seda, mida ma 

olen tahtnud teha. 
 

 
Noor treener Jaak 1984. a. 

(Foto pärineb perekond 

Vettiku erakogust).  



 Mis on Sind selle ameti juures hoidnud ja kas oled kunagi loobumismõtteid 

mõlgutanud? 

Kindlasti lapsed. Nii nagu iga treeneri töös, on ka minul olnud paremaid ja halvemaid aegu 

ning igasugu mõtteid on peast läbi käinud.  

 

 Kas teeksid täna midagi teisiti, kui saaksid aega tagasi keerata? 

Arvan, et mitte. Olen teinud oma otsused, olgu need siis õiged või valed, ise.  

 

 Millise kuulsa sportlase, treeneri või muu eluala inimese elulugu on Sulle erilist  

muljet avaldanud? Miks? 

Huvitavaid ja tarku inimesi on palju. Kõigil nendel inimestel on olnud meetetu tahe midagi ära 

teha, kuhugi jõuda ja nad on olnud nõus selle nimel nii mõndagi ohvriks tooma.  

 

 Millist küsimust pole ajakirjanikud Sulle esitanud? (Palun vasta ka.) 

Kaua veel?        

Ilmselt seni, kuni ei taha enam minna. 

 

 Mida soovid küsida Euroopa Kergejõustikuliidu treeneritöö auhinna laureaadilt  

Harry Lembergilt? 

Küsida ei tahagi, aga soovin Harryle jõudu ja jaksu. 

 

 Kui Sa ei oleks treener, kes Sa siis oleksid? 

Teise valikuna oleksin see, kes praegu. Kolmanda valikuna võiks kaaluda sõjaväge. Mulle on 

kord ja täpsus alati meeldinud. 

 

 Mis Su päeva päikseliseks teeb? 

Lapsed. Omad ja võõrad. (Pole raske märgata, et õpilased ja kolleegid on Jaagule samuti 

omad, mitte võõrad, ning et Jaak tahab ja oskab omi hoida.) 

 

 Mida soovid endale saabuvaks aastaks? Järgmiseks olümpiatsükliks? 

Nüüd vist juba ka tervist.  

Jaagu õpilane ja kolleeg Mikk Joorits: 

  

Mina alustasin Jaagu juures treeninguid juba teises 
klassis, see pilt esimesest treeningpäevast on tänini 

mu silme ees - terve võimla oli poisse täis. Ma mäletan 
juba lapsepõlvest seda tunnet, et trenni minek oli 
miski, mida pidevalt ootasin. Jaak suutis treeningud nii 

mitmekülgseteks teha, et igav juba ei hakanud. 
Meie grupi tuumik püsis sellest esimesest päevast 
peale päris hästi koos ja oli palju poisse, kes said 

noorte Eesti meistrivõistlustelt medaleid. Käisime isegi 
Pariisis noorte Euroopa karikavõistlustel ära.  
Üht-teist ütleb meie mitmekülgse ettevalmistuse 

kohta ka see, et me suutsime päris korralikult esineda 
maakonna korvpalli meistrivõistlustel, kus loomulikult 
Jaak meiega kaasa mängis.   

Jaagu ja minu, ehk siis treeneri ja õpilase koostöö 
viljaks ning ilusaks punktiks oli Juunioride MM Tšiilis, 
kus suuresti tänu Jaagu treenerikogemusele suutsime 

teha resultaadi, millega me tagantjärgi mõlemad rahul 
oleme. 
See, et mina praegu treener ja õpetaja olen, on 

suuresti tänu Jaagule, kes pärast minu sportlastee 
lõppu mind toetas ja õige tee kätte näitas.  
 

Fotol 1999. a A-klassi mitmevõistluse Eesti meister koos 

treeneriga (perekond Jooritsa erakogu). 
 



Hetkel, töötades päevast päeva tema kõrval ning nähes millise fanatismiga ta noortega tegeleb ja 

oma lastelastele nii treeneri kui ka vanaisa rolliga suurepäraselt toime tuleb, tuleb ainult imetleda 

Jaagu organiseerimisvõimet, et kõige sellega hakkama saada.  

Kõike head ja suured tänud, treener! 

 

 

Marko Mummi fotol: võidukas Rakvere Reaalgümnaasiumi võistkond koos juhendajate Jaak Vettiku ja 

Sirje Kiviaruga TV 10 Olümpiastarti finaalis 2016. a. 

  

Suur aitäh toreda intervjuu eest! 

Soovime palju tervist ja edu, rõõmsaid ja töökaid lapsi ning toredaid tulemusi! 

Palju õnne! 

 


