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ustus ja armastus

Jalgpall on mäng,
mis põhineb tunnetel
ja intelligentsusel

''
Jose Mourinho
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MTÜ Jalgpallikool Tammeka

on Tartu jalgpalliklubi, mille missiooniks on arendada jalgpallikultuuri Eestis.

Jalgpallikool Tammeka peab enda alguseks 1989. aastat, mil loodi esimene Tammeka-

nimeline jalgpalliorganisatsioon. Jalgpallikool Tammeka liikmeskond on laiemas mõttes 

MTÜ juhatuse liikmed, töötajad ning klubi treeningutest osa võtvad ja võistkondadesse 

kaasatud lapsed, noored ja täiskasvanud. Jalgpallikool Tammeka kogukonda kuuluvad 

lisaks liikmeskonnale ka lapsevanemad, fännid, toetajad ning teised kaasa-aitajad.

   Klubi pakub turvalist ja klubi liikmeid väärtustavat keskkonda, (MOTIVATSIOON JA   

   ENESEKINDLUS)

   Klubis on võimalus jalgpalliga tegeleda nii hobi kui tippjalgpalli tasemel.    

   (MEISTERLIKKUS)

   Klubi sooviks on tublide, sportlike ja jalgpalli armastavate inimeste kasvatamine,   

   (ARMASTUS JALGPALLI VASTU)

   Klubiline tegevus lähtub mängija pikaajalisest arenguperspektiivist. (TARKUS)

   Klubi soovib kasvatada nii esindusmeeskonnale, rahvuskoondisele kui ka Euroopa   
   tippliiga meeskondadele väärilisi mängijaid. (AMBITSIOONIKUS)

   Klubi tegevuse aluseks on koostöö mängijate, treenerite, klubi personali, lastevanemate,                           
   toetajate, teiste spordiorganisatsioonide ja Tartu maakonna omavalitsuse vahel.        

(KOOSTÖÖ)

intelligentsus ilma
ambitsioonita on nagu
lind ilma tiibadeta

''
Salvador Dali



VISIOON 
Kes me olla tahame?

EESMÄRGID 
Kuidas visioonis püstitatud punkte saavutada tahame
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VISIOON 
Kes me olla tahame?

EESMÄRGID 
Kuidas visioonis püstitatud punkte saavutada tahame?

Heade jalgpallurite ja tublide sportlike inimeste kasvataja.

Tartlasi ühendav, kogukondlikku ja selget identiteeti omav klubi.

Ühtehoidev ja arenemisvõimeline.

Aastaringselt korralikke treeningtingimusi pakkuda suutev klubi.

Filosoofiliselt ja metoodiliselt ühtne tegutseja.

Kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajatega.

Stabiilse, läbipaistva ja läbimõeldud majandamise ja eelarvega.

Kasvatada ausaid, õiglaseid, sportlikke ja nii elus kui jalgpalliväljakul hästi hakkama

saavaid inimesi.

Areneda kogukondlikult ehk kaasata toetajaks, vabatahtlikuks või muul moel 

kaasa-aitajaks eri vanuses inimesi eri elualadelt.

Otsida läbi ühtsete põhimõtete ja teineteise toetuse võimalusi arenemiseks.

Arendada oma treening- ja võistlusbaase.

Juurutada klubi väärtustest lähtuvad ühtsed põhimõtted, mis iseloomustavad klubi

mängijaid, treenereid ning mis annavad klubile identiteedi.

Lähtuda metoodikast, mis rajaneb  kaasaegsetele treeningsüsteemidele, on järjepidev

ja arvestab meie käsutuses olevaid treeningtingimusi.

Arendada klubi töötajate kvalifikatsiooni ja hoida neid motiveerituna.

Tugineda stabiilsel, läbipaistval ja läbimõeldud finantssüsteemil, mis on eelduseks ka

parematele sportlikele tulemustele nii täiskasvanute kui ka laste- ja noortetasandil.

Luua, hoida ja arendada koostöösuhteid avalikus ja erasektoris.



PÕHIMÕTTED 
Laste ja noorte arendamise põhimõtted
Mängija põhimõtted
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PÕHIMÕTTED

Laste ja noorte arendamise põhimõtted

Kõigil klubi haldusaladel (varustus, väljakud, transport, turniiride korraldamine, 

treeningmetoodika, klubisisene kommunikatsioon, turundus) on kindlad vastutajad 

ja konkreetne hierarhia.

Tänased tegevused on aluseks mängija arendamisele pikas perspektiivis, kus eesmärkide 

täitumine võib selguda alles 10-15 aastat peale lapse trenni tulekut.

Heade mängijate kasvamine/koolitamine sõltub grupi üldisest tasemest, mis tähendab, 

et grupid on moodustatud vastavalt konkreetse mängija arengule ja tasemele.

Oluline on meeles pidada, et esmatähtis on mängijate kvaliteetne treenimine ja mitte 

koht turniiritabelis. Võistlustel osalemine on lapse- ja noorukieas üheks treening-

protsessi osaks, mitte eesmärgiks omaette. Klubi lähtub seega esmajoones soorituslikest, 

mitte tulemuslikest eesmärkidest. Mängija pikaajaliseks arenguks on vajalik õppida uusi 

tehnilisi elemente ja mängulisi oskusi, mille käigus võib väljakul esineda eksimusi. Uute 

asjade õppimine võtab oma aja igas eluvaldkonnas, nii ka jalgpallis. Võidu peale  (või ka 

„kindla peale”) mängimine tähendab mängu piiramist juba olemasolevatele tehnilistele 

ja taktikalistele oskustele (pika palli löömine, löö-ja-jookse filosoofia),             mis omakorda 

piirab pikemas perspektiivis mängijate mitmekülgset arengut. 

Kuna jalgpall on meeskonnaala, siis on oluline see, kuidas mängib meeskond ning kui 

kogu meeskond mängib ühtselt hästi ja pingutab, on lisaks mängulisele arengule 

tulemuseks ka võidud.

Lähtuma peab konkreetse indiviidi arengust, mitte ühegi treeneri, mängija või          

lapsevanema hetkeemotsioonist või -ambitsioonist.

Mängijate optimaalseks arenguks tuleb arvestada ka mängude arvu ja koormust.          

Eriti puudutab see mitme grupi eest osalevaid mängijaid.

Areng peab olema nii treeningute arvult kui ka keerukuselt progresseeruv.

Iga treener on oma vanuse spetsialist ja tegeleb ühe vanusegrupiga kaks aastat.               

See tagab mängijate ja treenerite  kõrge motiveerituse.

Võistlusmängude nimekirja saamise kriteeriumiks on treeningutel osalemine, töökus ja 

püüdlikkus treeningutel.

Eelmise punkti täitmisel jagatakse kuni U17 Eliitliigani kõigile mängijatele hooaja vältel 

mänguaega võimalikult võrdselt, seejuures valides mänge vastavalt iga mängija hetketasemele.

Treeni nagu oleksid võistlustel ja võistle nagu oleksid treeningul!
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Mängija põhimõtted

Klubi mängijad, nii lapsed, noored kui ka esindusmeeskonna mängijad, esindavad 

järgmisi põhimõtteid:

Iseseisvus -  on iseseisev nii väljakul kui väljaspool seda.

Viisakus – on viisakas ja näitab üles austust klubi treenerite, kaasmängijate, laste-

vanemate ja kõigi teiste, sealhulgas ka vastaste, suhtes. 

Julgus – julgeb mängida tarka jalgpalli ja seisab enda ja kaaslaste eest nii väljakul kui ka 

väljaspool.

Lojaalsus – austab ja hindab klubi traditsioone.

Kohusetundlik – osaleb trennides, võistlustel ja teistel klubiga seotud üritustel.

Tervislik eluviis – peab lugu tervislikest eluviisidest ja arvestab sellega toitumisel ja 

puhkamisel. Ja ei karda seda ka teistele näidata!
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Mängija põhimõtted

TAMMEKA
ÜKS KÕIGI EEST.



INIMESED
Klubi töötaja meelespea
Treeneri meelespea
Mängija meelespea
Lapsevanema meelespea
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INIMESED

Klubi töötaja meelespea

 Treeneri meelespea

Klubi kõige kallim vara on inimesed, kes moodustavad klubi liikmeskonna ja laiemalt 

kogukonna. Klubi juhtkonna ülesanne on tagada töötajate motivatsioon ning treeneri 

ülesanne on tagada mängijate motivatsioon. Mida rohkem on treeneril võimalik keskenduda 

oma tööle, seda kvaliteetsemaid treeninguid suudetakse lastele/noortele pakkuda.

On kursis klubi väärtuste, põhimõtete ja eesmärkidega.

Arvestab alati, et kõikides oma tegemistes esindatakse Tammekat.

Aitab kaastöötajaid nõu ja jõuga.

Püüab anda küsimustele alati konkreetsed vastused.

Täidab tööülesanded võimalikult korrektselt ja õigeks ajaks.

Annab endast alati parima.

Üldiseks suhtlemiseks:

On viisakas,  sõbralik, positiivse hoiakuga ja  noortele eeskujuks 

On suhtlemisel nii trennis kui võistlustel korrektne

Suhtleb klubi teiste treenerite ja lastevanematega

Abistab vajadusel teisi klubi treenereid

On huvitatud enesetäiendamisest ja koolitusest

Treeninguks:

On mängijate vastu aus, õiglane, nõudlik ja  emotsionaalselt tasakaalukas 

On motiveeritud oma teadmisi õpilastele edasi andma

Läheb igasse trenni eesmärgi ja suhtumisega kasvatada sportliku vaimuga häid inimesi, 

kellel on võimalus saada Tammeka esindusklubisse, rahvuskoondisesse või isegi Euroopa 

tippliiga mängijaks.

Valmistab võimalusel väljakud ette enne trenni algust, et kasutada väljakuaega maksi-

maalselt

Näitavab aktiivselt harjutusi ette, mängides aeg-ajalt lastega kaasa. Kasutab trennides 

lõbusat ja huvitavat harjutusvara

Julgustab, kiidab, väldib negatiivset kriitikat, samas selgitab lastele arusaadavad keeles, 

kui miski vajab parandamist või muutmist
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Pöörab tähelepanu laste küsimustele, trennivälistele huvidele ja võimalikele probleemidele 

(ka väljaspool treeninguid), et tagada ja toetada laste mitmekülgne areng

Aitab mängijatel paika panna nende isiklikud sportlikud eesmärgid

Kaasab mängijaid õppeprotsessi, küsides arvamust erinevate mänguolukordade 

lahendamise kohta

On täpne nii treeningute kui ka reiside planeerimisel ning lastevanemate ja mängijate 

teavitamisel

Kaasab lapsi treeningprotsessi, küsides neilt arvamust ja nõu.

Analüüsib treeningut / mängu ja teeb vajadusel taktikalisi muudatusi 

Ei tegele trenni ajal kõrvaliste tegevustega (treeningusse mittepuutuvate inimestega 

suhtlemine, telefoniga rääkimine, v.a juhtudel, kui see on põhjendatud).

Kokkuvõttes:

Treener peab käituma viisil, mis tekitab mängijatele hea tunde, paneb nad end tundma 

vajaliku, rõõmsa ja edukana. Hea noortetreener on see, kes saavutab kaks eesmärki: 

1) oskab süstida oma õpilastesse kirge mängu vastu ja suudab neid motiveerida             

harjutama oskusi ka treeningust väljaspool;

2) valmistab mängijad ette olemaks edukas nii järgmisel noortejalgpalli tasandil kui ka 

edaspidises karjääris ja elus üldisemalt.

Inimene eksib niikaua,
kuni ta edasi püüab

''
Johann Wolfgang von Goethe
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 Treeneri meelespea

Treeningvarustus

Hooli varustusest ja pallidest, sest sellel on oluline osa sinu treeningkvaliteedis.

Trennis käi korrektse, ilmale sobiva, treeneri poolt paika pandud riietusega, mis tähendab 

ka kedrade kasutamist. Kaitsmete kasutamine trennis on soovituslik.

Kunstmurul mängimiseks kasuta kunstmurubutsasid ja murul mängimiseks murubutsasid, 

sest nii on su jalgadele ja kehale parem.

 Võistlusmäng

Võistlusmängule tulles hoolitse selle eest, et sul oleks kogu varustus kaasas – vorm 

(vajadusel soe pesu jm), kaitsmed, võimaluse korral mitu paari butsasid (kunagi ei saa olla 

100% kindel millises seisus on väljak ja võib juhtuda ka viimasel hetkel toimumiskoha 

muutmine). Lisaks hoolitse selle eest, et sul oleks alati kaasas ilmastikule vastav riietus.

Ole väljakul positiivse suhtumisega teistele eeskujuks. Mängija, kes mõjutab oma negatiivse 

hoiakuga meeskonnakaaslasi, vahetatakse välja. Kui meeskond jääb kaotusseisu, hoolitse 

selle eest, et võistkonnakaaslased mängimisest ei loobu, vaid pingutate lõpuni – pall on 

ümmargune.

Hilinemised / puudumised

Hilinemisest ja puudumistest teatamine näitab austust võistkonna ja treeneri vastu. 

Lisaks saab treener trenne paremini ette valmistada, kui ta teab juba eelnevalt trennis 

osalejate arvu. Alates 10. eluaastast ootame, et laps teavitaks treenerit 

puudumisest/hilinemisest ise.

- Kui hilined trenni, teata sellest esimesel võimalusel ja vähemalt 30 minutit ette. 

- Kui puudud trennist, teata sellest esimesel võimalusel ja vähemalt 2-3 tundi ette.

- Kui selgub, et sul pole võimalik mängule minna, anna sellest teada esimesel võimalusel, 

nii austad klubi ja võistkonda.

- Viimasel hetkel treeningule hilinemisest ja puudumisest anna sellest treenerile teada 

telefonikõnega, mitte sms´iga, Facebook’is või muus sotsiaalmeediakanalis, sest muidu ei 

saa kindel olla, et treener sellest õigeaegselt teada saab ja kirjalikus tekstis võib oluline 

info kaduma minna. Kui puudumine on kaugemas tulevikus, saab treener paluda info 

edastamist e-kirja teel. Treeneri informeeritus on oluline treeningute planeerimisel ja 

mängija tervisliku probleemi korral ka edasise ravitaktika planeerimisel.

Mängija meelespea
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 Treeneri meelespea

Puudumised haiguse tõttu

- Mängija annab haigusest või vigastusest treenerile kohe teada, et treeneril oleks 

võimalus plaanidesse korrektuure teha.

- Trenni tohib tulla ainult hea tervise juures. Haiguse korral ravida see korralikult välja ja 

näiteks pärast nädala kestnud palavikku, mitte tulla trenni kohe esimesel päeval.                

Vigastuse korral tohib kaasa teha harjutusi treeneri ja/või füsioterapeudiga 

kooskõlastatult. Tõsisema vigastuse korral määrab edasise ravi füsioterapeut, kooskõlastades 

selle treeneriga.

Lastevanemate teadlikkus klubis ja väljakul toimuvast on väga oluline. Laps-treener-

lapsevanem – kõik osapooled peavad  mõistma, et treeningud toimuvad eesmärgiga viia 

laps parimale võimalikule tasemele tema täisikka jõudes, s.t et noorteklassides on 

eesmärgiks mängija isiksuse ja mänguline areng. Paraku tulemuslike eesmärkide seadmine 

ja lapse maksimaalne areng samal ajal võimalik ei ole, sest tulemuse peale mängides ei 

julge laps uusi ja võib-olla esmalt keerulisena tunduvaid elemente väljakul proovida. 

Samuti peab lapsevanem usaldama treeneri poolt lapsele antud juhtnööre, sest kui üks 

soovitab üht ja teine teist, siis tekitab see lapse peas ainult segadust ja hirmu eksida (igal 

juhul teeb ta valesti, sest on saanud kaks teineteisele vasturääkivat ülesannet). Samal ajal 

saab lapsevanem olla suureks abiks lapse innustamisel individuaalsete tehniliste oskuste 

arendamisel ja füüsilise konditsiooni arendamisel. Kindlasti peab lõpliku otsuse oskuste 

arendamise koha pealt jätma lapsele ehk oluline on, et lapsele oleks lapsevanema poolt 

suunatud tegevused lõbusad. Juhtnööre selleks saab klubilt, treenerilt ja füsioterapeudilt. 

- Samuti saab lapsevanem olla suureks abiks klubiliste ürituste korraldamisel ja kõigile 

mõnusama keskkonna loomisel. Vabatahtlikuna saab osaleda klubi poolt korraldavatel 

üritustel (Tammeka Cup’il, perepäev, Premium Liiga mängud), abistada saab transpordiga 

võistlustele, Jalgpallikooli paremaks toimimiseks kontaktide leidmisega ja Lastevanemate 

kogus osalemisega.

Kui laps soovib klubi vahetada, siis tuleb sellest koheselt teavitada treenerit. Juhul kui on 

tekkinud probleemid treeneriga, siis kindlasti võtta ühendust noortetöö juhiga. 

Mängija meelespea

Lapsevanema meelespea
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 Treeneri meelespea

Info edastamine lastevanematele

Treener saadab iga nädala lõpus järgmise nädala treeninguid, võistlusi ja muid olulisi 

teemasid puudutava info lastevanematele e-kirjaga. Treeninguid, turniire, pallipoisiks 

olemisi, esindusmeeskonna mänge ja klubi üritusi puudutav info on samuti kättesaadav 

klubi kodulehel (www.jktammeka.ee) olevas vastava vanusegrupi kalendris. Detailsem 

info, näiteks mängule või turniirile sõitjate nimekirja, saadab treener lapsevanematele 

e-kirja teel. Samuti edastatakse e-kirja teel ka muud lastevanematele olulist infot. 

Lastevanemate koosolekud toimuvad vähemalt  üks kord aastas. Klubi soovib ühe info 

edastamise vahendina kasutada ka Lastevanemate Kogu.

Lapsevanema meelespea

Millestki pole võimalik
aru saada enne kuni
seda pole kogetud

''
Horst Wein
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