
Epp Maasiku päevad on tavaliselt päikselised, sest kõik sõltub suhtumisest  

 

 Kes on olnud Sinu treenerid, õpetajad ja  

eeskujud? Mille eest neid tänada tahaksid?·  

 

Olen Enn Roosi õpilane, treenisin Keskrajooni 

Spordikoolis, tänaseks on sellest saanud Nõmme 

Spordiklubi, siia kuulub suusatamise, lauatennise, 

ujumise jätkamise kõrval ka Nõmme KJK. 

Tänada võin oma treeneriameti eest Enn Roosit, kelle 

soovitusel kohe peale keskkooli lõppu hakkasin treenima 

vastavatud 43. Keskkooli 4. klassi tüdrukuid.  

Nii ma olengi nüüd meie kursuse kõige kehvem 

matemaatikaõpetaja. 

 

 Mida Sa treeneri tööd alustades oodata ei  

osanud?  

 

Ei osanud oodata praegust pearahasüsteemi - kõige 

parem laps spordiklubi jaoks on 3 korda nädalas treeniv 

ja Eesti MV-l mittevõistlev laps.  

 

 Mis on Sind selle ameti juures hoidnud ja kas  

oled kunagi ka loobumismõtteid mõlgutanud? 

 

Suhtlemine lastega on meeldivam, siin oleme ikka ühise 

eesmärgiks eest väljas,matemaatikatunnis ei pruugi see 

alati nii olla.  

 

 Mida on õpilased Sulle õpetanud? 

Ma arvan, et nad on muutnud mind tunduvalt tolerantsemaks, kui olin noorena.  

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

Tagantjärele tarkus ei muuda midagi. 

 Millist nõu annaksid tänastele noortele treeneritele ja spordiametnikele?  

 

Spordiametnikele ei oska nõu anda, treenerid peaksid oma tööd nautima, siis naudivad sportimist ka 

nende õpilased. 

 

 Kas Eesti või maailma (praegustest või kunagistest) treenerite hulgas on  

kedagi, keda tahaksid noortele kolleegidele eeskujuks tuua?  

 

Konkreetset inimest ei oskagi nimetada, tuleb hoida silmad lahti, siis on võimalik väga paljudelt midagi 

õppida. 

 

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

erilist muljet avaldanud? Miks?  

 

Vegard Ulvangi elulugu, väga mitmetahuline inimene  

 

 Millist huvitavat küsimust pole ajakirjanikud Sulle esitanud?  

  Mida soovid küsida teistelt laureaatidelt?  

 

Ma ei taha endalt ega teistelt midagi küsida, sest ajakirjanike küsimustelegi on raske vastata. 

 



 Kui sa ei oleks treener, kes sa siis oleksid? 

 

Siis oleksin arvatavasti matemaatikaõpetaja.  

 

 Muusika ja matemaatika seostest on palju räägitud. Kergejõustikus peavad  

mitmevõistlejad pidevalt numbreid liitma-lahutama, „Suurmeistrite“ saates kuulsime veidi 

pikemalt Rasmus Mägi sammu pikkuse seadmisest. Milliseid huvitavaid tähelepanekuid 

„kergejõustikumatemaatika“ avaldumisest võiksid veel välja tuua? 

Kõige raskem küsimus. Kaugushüppevõistlustel on mõnikord väga raske otsustada, kas muuta 

hoojooksu poole või terve pöia jagu, siis matemaatika aitab. 

 Mis Su päeva päikseliseks teeb? 

 

Tavaliselt ongi kõik päevad päikeselised, sõltub suhtumisest. 

 

 Mida soovid endale saabuvaks aastaks? 

 

Järgmisel aastal võiksid õpilased realiseerida oma võimed ja võiks tulla suusalund, et ise ka ikka 

sportida saaks. 

Nõmme Kergejõustikuklubi juhatuse liige Anu Vackermann ütleb, et krapsakat, rõõmsat ja abivalmit Eppu 

kutsutakse lähimate kolleegide hulgas pr Lihtsaks. Mõne keerulisemana tunduva ettevõtmise kohta ütleb Epp: „See on 

ju lihtne - teeme ära!“ Ja asjad saavadki tehtud. 

 

Fotod Epp Maasiku erakogust 

Suur tänu vaimukate ja vahvate vastuste eest! 

Jätkuvalt rõõmsat meelt ja raugematut energiat ning tublisid tulemusi igas valla! 

Palju õnne! 

 


