
 

 

 

Ametisse asus uus revisjonikomisjon: Tarmo Rahkama, Rain Kask ja Margus 

Luik 

 

Eesti Kergejõustikuliidu kevadvolikogul valiti uus revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad Rain 

Kask, Margus Luik ja Tarmo Rahkama. Noor ja võimekas koosseis valis 6. aprillil toimunud 

koosolekul esimeheks vandeaudiitor Tarmo Rahkama.  

Komisjoni liikmed sidusid ennast kergejõustikuga juba varases eas ning on näinud meie ala 

erinevaid tahke: Praha sise-EMil kaugushüppes saavutatud 8-ndale kohale lisaks kuulub 

Raini kogemustepagasisse ka Göteborgi ja Helsingi EM-il võistlemine; Marguse kontol on 

võistluskäimise 25 Eesti meistritiitlit, kehalise kasvatuse õpetaja ja treeneritöö staaž, ta 

kuulub Bruno Junk käimisklubi juhatusse, ning on informaatoriks olnud U23 Euroopa 

meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel; rahvuskategooria A-litsentsi ja starteri A-litsentsi 

kohtuniku kvalifikatsiooniga Tarmo on juhtivkohtuniku ametit pidanud mitmetel 

rahvusvahelistel võistlustel.  

 

Mehed tutvustavad mõne lausega oma töid ja tegemisi. 

 

Tarmo Rahkama 

11.05.1984 

Kergejõustikukohtunikuna olen tegutsenud juba 

varasest noorusest ja tänaseks on staaži üle 20 

aasta. Viimastel aastatel ei ole olnud enam võimalik 

nii aktiivselt kergejõustikukohtunikuna tegutseda, 

kuid aeg-ajalt siiski. 

Tööalaselt olen viimased 10 aastat tegelenud 

auditeerimisega, mis sai alguse 2007. aastal Grant 

Thorntoni meeskonnaga liitumisega. Tänaseks on 

mul pikaajaline auditialane kogemus ning alates 

2013. aastast olen ühtlasi tegutsev vandeaudiitorina.  

Lisaks auditiprojektide juhtimisele olen Grant 

Thorntonis viinud läbi ka koolitusi.   

 

 

Rain Kask 

11.06.1991 

Kergejõustikuni jõudsin ma tegelikult üsna varases koolieas (võimalik, et isegi juba enne 

koolitee algust - nii täpselt ei mäleta).  

Nimelt oli meil suviti kombeks teiste külapoistega käepäraste vahenditega mitmevõistlust 

korraldada (kuuliks raske kivi, odaks sobilik puuoks jne). 



 
Foto: Marko Mumm  

Kergejõustiku trennis hakkasin aga 

tõsisemalt käima alles siis, kui 

2003. a. linnakooli 6-ndasse klassi 

õppima asusin.  

Esimesed 7 aastat treenisin ja 

võistlesin Ando Palginõmme 

juhendamisel Pärnu SK Altius 

rivistuses.  
 

Pärast gümnaasiumit otsustasin 

edasi suunduda Tartu Ülikooli 

matemaatika erialale.  

Treeneriks oli mul ülikooliaastatel 

Toomas Klaup (EMÜ SK). 

Viimased 3 aastat olen elanud, töötanud ja treeninud Tallinnas, treeneriks Harry Seinberg, 

klubiks Tallinna SS Kalev. Peamiselt seetõttu, et siia õnnestus sobiv töökoht leida. Nüüdseks 

olen tegelikult seda "sobivat" töökohta juba kaks korda vahetadagi jõudnud ning hetkel 

töötan andmeanalüütikuna LHV pangas. Üritan panga suurtest andmemassidest vajaliku 

numbrid kätte saada ja võimalusel protsesse automatiseerida. 

Paar aastat tagasi õnnestus mul üsna õnnetu vigastus hankida, millele täieliku diagnoosi 

saime alles poolteist aastat hiljem. Mai alguses käisin loodetavasti viimast korda lõikelaual 

ning öeldi, et alates sügisest võin tõenäoliselt ka treeningutega täies mahus jätkata. Nii on 

olemas väike võimalus, et mind võib talvel üle pika aja ka võistlusrajal näha.  

 
Margus Luik 
11.01.1980 
 
1998. aastal lõpetasin Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi (praegune Läänemaa 

Ühisgümnaasium) ning seejärel, 2002. aastal, Tallinna Pedagoogikaülikooli (praegune 

Tallinna Ülikool) kehakultuuri ja rekreatsiooni eriala. 
 

Töötan Tallinna Kristiine gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana, treenin lasteaialapsi 

MTÜ-s Midrimaa ning olen pulmaisa ja õhtujuht Marguse Meelelahutuse OÜ-s. 
 

Lisaks kuulun Bruno Junk 

Käimisklubi juhatusse ning 

sellest aastast ka Eesti 

Kergejõustikuliidu revisjoni-

komisjoni. Jõudumööda pean 

kergejõustikukohtuniku ametit. 

 

Kergejõustikuga puutusin 

esmakordselt kokku 11-

aastaselt, kui läksin Haapsalus 

Endel Susi treeningutele. 

Läänemaa Kergejõustikuklubi 

juht pani alguses kõik lapsed 

võistluskäimist tegema ja alles 

seejärel tuvustas teisi alasid.  

Mulle käimine sobis ja nii sai alguse 25 aastat kestnud sportlaskarjäär, mis päädis 25 Eesti 
meistrivõistluste kuldmedaliga. 
 

Jõudu ja edu uues ametis ning jätkuvates töödes-tegemistes! 


