
EOK infotund

17. jaanuar 2017



Mis teoksil?
• Kaitseväe spordirühm /M.Raju/

• Eesti MV 2017 medalid EOK kompenseerib 75%
– Aasta maht maksimaalselt 20 komplekti

– Partner – Goodmark OÜ, Tel 645 9661, info@goodmark.ee;  
Gerli Lopp

– Medalite graveerimine 3-5 tööpäeva jooksul
– Tellimine alates 20.märtsist 2017.

Kuni 20. märtsini on võimalik tellida medalid Märgikoda OÜst.
EOK kontakt: Natalja Inno natalja@eok.ee
• 2018 Eesti MV medalid eraldi projekt. Lisainfo veebruaris.
• Spordiorg hea juhtimise tava

– Dokument valmimas
– Sport.org. kuulamis/arvamusvoor veebruaris
– Kinnitatakse EOK täiskogul aprillis

mailto:info@goodmark.ee
mailto:natalja@eok.ee


Mis teoksil?
• Haridusstipendiumid

– Konkurss algab sellel nädalal
– Tähtaeg 31.01
– Korduvtaotlejad - lisada juurde viimase semestri 

akadeemiline õiend
– UUS - otsuse tegemisse kaasatud EOK 

sportlaskomisjon

• EYOF, Erzurum - 11.-17.02 
– Koondis – 19 sportlast, 14 abipersonal



Mis teoksil?
• Märka järgnevat põlvkonda

– Algas 2017 koosseisu komplekteerimine
– Info EOK kodulehel

• EOK tuleb kooli!
– 4 aastane projekt
– Kokku üle 500 suusakomplekti
– Viimane 2017 talvel Harjumaa

• EOK turundusjuhi konkurss
– 30 avaldust, otsus jaan 4. nädal
– Anu viimane tööpäev 31.01



Rahvusvahelised 
Ausa mängu auhinnad 2017 

• 4 kategooriat
– Pierre de Coubertin World Fair Play Trophy

• Ausa mängu žest, mille tagajärjel sportlane jäi võidust ilma

– Jean Borota World Fair Play Trophy
• Auhind isikule, kes on järginud Ausa mängu reegleid läbi karjäär 

– Willi Daume World Fair Play Trophy
• Ausa mängu tutvustamine ja teavitus kohalikul ja üleriiklikul tasemel

– Fair Play Trophy for the Young
• Alla 20. a vanusele sportlase ausa mängu žesti eest

• Nominentide esitamine kuni nominations@fairplayinternational.org
• Tähtaeg: 31. jaanuar 2017. a 
• LOE LISAKS: http://www.fairplayinternational.org/news/call-for-

nomination-1 



Spordiaasta Tähed 2016

• Uus meediapartner

• Rahvahääletuse osaluse tõus 265%

• Televaatajaid ca 112T, tipphetkedel 
150T (2015 - 94T)



EOK info - kuupäevad
• Erasmus+ seminar – 19. jaanuar
• Kulka keh.kult ja sp.sihtkapitali nõukogu kandidaadid – 23. jaanuar
• Haridusstipendiumid – 31. jaanuar
• Rahv.vah Ausa mängu auhinnad – 31. jaanuar
• Terviseradade kuu – veebruar
• Eesti spordiregistrile spordiorganisatsioonide tegevusandmete 

esitamine http://www.spordiregister.ee/?ac=teade – 01. märts
/NB! EOK liikmed 01. veebruar/
• EYOF Erzurum – 11.-17. veebruar
• Märka järgnevat põlvkonda – 20. märts

http://www.spordiregister.ee/?ac=teade


Koolitusprogramm

• Meediasuhtlus
– sh intervjuu- ja kaamerakoolitus

• Kanalite valik ja story-telling
• Sponsorsuhted

– sh kaamerakoolitus

• (Spordi)foto
• Video
• Sotsiaalmeedia



Koolitusprogramm

• EOK liikmesorg-le – aastaringne

• Sportlastele – tellimuspõhine + reg.

• Arutame: maris@eok.ee

mailto:maris@eok.ee


Lembitu Kuuse
• Leinatalitus pühapäeval, 22. 

jaanuaril kell 12:00
/ETV 1. stuudios, Gonsiori 27/

• Kl 11:00-12:00 hüvastijätt 
Telemaja ruudulises fuajees 

• Kuni Lembitu Kuuse ärasaatmiseni 
on telemajas avatud mälestuste-
ja kaastunderaamat



Järgmine infotund

21. veebruar 2017. a kl 11:00


