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Üldine 

1.Halduslepingu sõlmimisest kultuuriministeeriumiga 

2.Haridusstipendiumid 

3.Riigi spordistipendiumid 

4.EU konverents Tartus 21.-23.09. 



Aasta Sportlane 2017 

• Kategooriad: mees, naine, võistkond, treener, noorsportlane 

• Valivad: spordiorganisatsioonid, spordiajakirjanikud, rahvas 

(va noorsportlane) 

• Hääletuskeskkond: www.eok.ee 



Aasta Sportlane 2017 
Hääletuse ajakava: 

17.10-06.11 – Spordiorganisatsioonidelt sisendi kogumine 

15.11-10.12 – Spordiorganisatsioonide hääletus (veeb, avalik 

/alates 28.12/) 

27.11-21.12 - Rahvahääletus 

22.12 - Spordiajakirjanike hääletus 

27.12 - Aasta Sportlaste väljakuulutamine 







Spordinädal 
 
  Toimub alates 2015 
  Kuupäevad 23.09 – 30.09 
  Euroopa Komisjoni initsiatiiv 
  Kõigis EU liikmesriikides 
  34 000 sündmust 
  12 miljonit osalejat 
  Üle-Euroopaline avamine  
Tartus 23.09.2017 
  Eestis eestvedajateks Eesti Olümpiakomitee ja  
Ühendus Sport Kõigile. Toetajad Kultuuriministeerium ja Coop Eesti. 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK15WOg_XWAhVpLZoKHRZyDB4QjRwIBw&url=http://sport.goodnews.ee/spordinadalal-pustitati-sundmuste-rekord/&psig=AOvVaw2n-UYM5_GnPinh5byCvnum&ust=1508239217811608


Spordinädal 
 
2017.a. sihtgrupiks koolinoored, spordiklubid ja ettevõtted 
 
 
 
 

 

 
 



Spordinädal meedias 
 
 Üle 200 erineva kajastuse 
 FB 30 postitust reach 308 000 
 Instagram 27 postitust reach 21 000 
  FB-s 4 ja Instagramis 3 loosimismängu  
kogu reach 228 000 
  Välireklaam 
  Telereklaamid ERR-s ja Kanal 2-s 
  Erileht Õhtulehe vahel 
  Coop Eestis siseraadio 
  www.spordinadal.ee  
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.spordinadal.ee/


 

 
 

Kas Te olete teadlik, et septembris viiakse/viidi Eestis läbi 
spordinädalat? 

  
  Jah 482 48,2%   

Ei 519 51,8%   
Kokku 1001 100,0%   

Millistest infokanalitest Te 
spordinädala kohta kuulsite 
(võib olla mitu vastust)? 

Televisioon 48,70% 

Internet 33,30% 

Raadio 19,80% 

Kool 12,10% 

Reklaam ajalehes 11,90% 

Perekonnaliige 9,00% 

Välireklaam 6,50% 

Muu infokanal 3,20% 

Ei oska öelda 1,00% 



 

 
 

Liikumise kui olulise valdkonna väärtustamiseks pöördus 4.10.2017  EOK Kultuuriministeeriumi  
poole algatada seaduseelnõu Pühade ja tähtpäevade seaduse § 3 täiendamiseks ning  
nimetada septembrikuu viimane reede riikliku tähtpäevana Liikumispäevaks.  



  

Eesti Olümpiakomitee (EOK) kuulutas välja teadusprojektide konkursi, 

millega toetatakse rakenduslike spordiuuringute läbiviimist.  

 

Rahastamisel eelistatakse projekte, mis on suunatud 

olümpiaettevalmistussüsteemi kaasatud sportlaste tulemuste parandamisele. 

  

Toetus eraldatakse kuni kaks aastat kestvatele projektidele. Teadusprojektide 

konkursi rahaline maht on 2017. aastal 25 000 eurot, toetusmäära suurus ühe 

projekti kohta kuni 5000 eurot.  

 

Taotluste saajad määrab EOK moodustatud komisjon. 

  

Taotlused tuleb allkirjastatult esitada hiljemalt 1. novembril kell 16.00 EOK 

meiliaadressile peeter@eok.ee või  postiaadressile: Eesti Olümpiakomitee, 

Pärnu mnt 102c, 11312, Tallinn. 

mailto:peeter@eok.ee


ROK-i topeltkarjääri koolitused 

3. oktoobril tippsportlastele: 29 osalejat 

4. oktoobril noorsportlastele: 39 osalejat 

 

Koolitajad: Claudia Bokel ja Pedro Yang 



Kommunikatsioonikoolituste programm 
Teretulnud EOK liikmed ja nende liikmed (klubid!) 

 

Oktoober-detsember 2017: 

• Enesekehtestamine, läbirääkimisoskused ja koosolekute 

juhtimine: baas- ja kompleksoskused 

• Kuulamis- ja küsitlemistreening (intervjueerimine ja intervjuu 

andmine) 

• Loojutustamine 

• Kommunikatsiooni planeerimine 

• Kujundamise põhioskuste workshop  

• Videokoolitus 

• Videomontaaži workshop 

 

• Info ja ajakava www.eok.ee (Organisatsioon – Koolitused) 

 

• Registreerimine ja küsimused: Maris Lindmäe maris@eok.ee  

http://www.eok.ee/
mailto:maris@eok.ee


Senine tagasiside koolitustele 
Seni kokku 65 osalejat 19 spordialalt (alaliidud + klubid) 

 

• EOK poolt korraldatud koolitused on minu elus olnud 

ühed praktiliseimad ja kasulikumad  

• Koolitus oli väga praktiline, põnev ning hariv. Suur tänu! 

• Koolitus oli huvitav ja innustav. Interaktiivne vorm 

võimaldas kolleegide kogemustest osa saada, 

(vähemalt minu) silmaringi avardada ja 

küünarnukitunnet kasvatada. Usun, et ühiselt suudame 

ennast paremini nähtavaks teha. Lisaks sain mõtteid, 

milliseid materjale lisaks või üle lugeda. Jäin koolitusega 

väga rahule. 

• Kindlasti soovin osaleda kommunikatsiooniteemalistel 

koolitustel ka edaspidi. Juba eneseharimise ja enda 

väljendusoskuse parandamiseks. 

• Päev oli küll pikk, aga samas oli teema nii huvitav, et 

võimalusel oleks kauemgi olnud. 

• Seltskond oli super, korraldajad ja esinejad super... 













• Tuua välja alaliidu kodulehel EOK liikmelisus koos EOK logoga  

 

• Presenteerida EOK logo koos alaliidu rahvusvaheliste 

katuseorganisatsioonidega 

 

• Presenteerida EOK kui toetajat või partnerit 

 

• Mitte presenteerida EOK kui sponsorit ja koos alaliidu erasektori 

sponsoritega 

 

• Jälgida EOK logo õigeid kasutusreegleid 
  

EOK logod ja nende kasutusjuhendi saab Margus Kiiveri käest 

margus@eok.ee 

mailto:margus@eok.ee


 
 
 

Kultuuriministeeriumi  
info 

 

Margus Klaan 

Spordiosakonna nõunik 

17.10.2017 



Konverents Tartus 21.-22. september 



Konverents Tartus 21.-22. september 

Esimene päev: 

https://livestream.com/eu2017ee/events/7734722 

Teine päev: 

https://livestream.com/eu2017ee/events/7734732 

 

Ettekanded: 

https://wwwkul.rik.ee/et/eesti-el-eesistumine-
spordikonverents-21-22-september-2017  



Seminar „Healty lifestyle“ 
Tartu call for a healthy lifestyle 



Euroopa spordinädala avamine 



Sport 2030 aruanne Riigikogus 

 

 

 



Riigi spordistipendium  
2017 II poolaasta 

• 155 kandidaati 

• 1075 eurot poolaastas 

• 80 sportlast 

• 32 spordiala 

 

Järgmine voor – 15. märts 2018 

 

 

 



Tegevustoetus ja noortespordi 
toetus 2018  

• Ministri määrus 21.12.2012 nr 12 

• Taotluste tähtaeg – 31. oktoober 2017 

• Vormid - http://www.kul.ee/et/toetuse-

taotlemise-ja-aruandluse-vormid 

• Tegevustoetuse taotluse lisa 

• Sportlikud tulemused 
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Rahvusvaheliste spordisündmuste 
toetamise taotlusvoor  

• Tähtaeg – 10. november  

• Vorm - http://www.kul.ee/et/toetuse-taotlemise-ja-

aruandluse-vormid 

• EOK liikmesorganisatsioon või mõni muu 

spordiorganisatsioon 

• 2018 kuni I kvartal 2019 

• Ennekõike tiitlivõistlused ja MK etapid 
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Liikumisharrastuse projektide 
toetamise taotlusvoor  

• Tähtaeg – 20. november 

• Vorm - http://www.kul.ee/et/toetuse-taotlemise-ja-

aruandluse-vormid 

• EOK liikmesorganisatsioon, maakonna spordiliit või 

muu spordiorganisatsioon 

• Abikõlbulik: jaanuar-detsember 2018 

• Liikumisharrastuse sündmused vähemalt 5000 

osalejaga 
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Hasartmängumaksu Nõukogu 
aastaprojektid 

• Tähtaeg – 15. november 

• hasart@kul.ee 

• Vorm ja põhimõtted: 

http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-

põhimõtted/sport-kultuur 
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Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse 
muutmine 

• 6. oktoober oli arvamuste esitamise tähtaeg 

• EOK, 3 spordialaliitu ja 3 maakonna 

spordiliitu 

• Täpsustused Justiitsministeeriumiga 

• Vabariigi Valitsuse istung 

• 3 lugemist Riigikogus  

 



Tänan! 



Kaitseressursside 
Amet 
17.10.2017 



Kaitseväeteenistus 

eluaasta 

Kutsealusena 

arvelevõtmine 

Arstlik komisjon 

Ajapikendus 

Vabastamine 

Ajateenistus 

Asendusteenistus 

Teenistus reservis 

Osalemine õppe- 

kogunemistel 

28.            –            61. 

Kaitseressursside Amet  Kaitsevägi 

18.   –    27. 17. 



Kutsealuste arvestus 
Arvele võtmine 

(andmete 

kandmine 

registrisse) 

 Ajateenistusse 

kutsumata 

jätmine 

Hüvitise 

maksmine 

Teenistuskohta 

toimetamine 

Ajapikenduse 

andmine 

Ajateenistusse 

asumisest 

vabastamine 

Terviseseisundi 

hindamine 

Kutsesobivuse 

hindamine 

Ajateenistusse 

kutsumine 

AK 



Koolitused 

Jüri Järv 





Spordijuhtimise kursus 
• mõeldud eelkõige spordialaliitude ja suuremate SOde juhtidele; 

• 6 moodulit ja 14 koolituspäeva; 

• iseseisev töö: materjali läbitöötamine ja juhtumianalüüside 

ettevalmistamine; 

• kuni 12 osalejat; 

• kohalkäimise nõue. 



Spordijuhtimise kursus 



Spordijuhtimise kursus 



Spordijuhtimise kursus 



Spordikorralduse kursus 
• Kursus alaliitude klubidele; 

• kuni 5 tk aastas, alates 2017 (ja nii mitmel aastal sealt 
edasi kui vaja); 

• alaliitude kaupa eraldi ja/või mõned alaliidud koos; 

• maht 30 akadeemist tundi; 

• käsitlust leiavad spordijuhtimises olulised teemad; 



• koolitus kuni 30-40le osalejale; 

• vähemalt 40% naisi; 

• kaks kahepäevast osa, ideaalis R ja L; 

• alaliidu poolse teemade rõhuasetusega; 

• alaliidu poolt soovi(ta)tud kohas koos toitlustamisega. 

Spordikorralduse kursus 



• kursuse kulud katab Olympic Solidarity ehk see on 

alaliitudele tasuta; 

• osalejatelt osalustasu 25 eurot; 

• vajadusel kursus ka venekeelsena. 

Spordikorralduse kursus 



Kõikidele küsimustele on 

vastused 



Huvitatutel palun pöörduda 



Aave Hannus 

Kuidas 

treenitakse pead? 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Psüühikahäire: 
• Depressioon 

• Söömishäire 
• Unehäire 
• … 
 

Normaalne psüühika: 
• Tähelepanu 
• Mälu 
• Mõtlemine 

• Suhtlemine 
• … 

 
 

Kliiniline 
psühholoogia 
 

Psühholoogia 

 
Sooritus- 
psühholoogia 
 

Supernormaalne psüühika: 
• Terav fookus käesoleval 

ülesandel 
• Optimaalne keskendumine 
• Lõdvestunud energiline 

seisund 
• Tõhusate toimetulekuoskuste 

kasutamine 
• … 

 
 

 

Kohandatud allikast: Martens, R. (1987). Coaches guide to Sport Psychology. Champaign, IL: Human 
Kinetics.  

Milleks?  



Kellele ja mille puhul?  

arenevale sportlasele:  

psüühikatreening 

            oodatust madalamal  
tasemel sooritavale  

sportlasele:  

eneseregulatsiooni  
   oskuste arendamine    

  psüühika-/käitumishäirega 
sportlasele:  

  psühhoteraapia 
                 karjääri lõpetavale 

sportlasele:  

nõustamine 

noor- 
sportlane 

eliit- 
sportlane 

spordi- 
välised  

probleemid 

spordis 
avalduvad 

probleemid 

kliinilised 
häired 

käitumus- 
likud  

probleemid 

planeeritud  
karjääri  

lõpp 

ootamatu  
karjääri  

lõpp 



Spordiala psühholoogiliste 

väljakutsete analüüs 
• Tehnilised 
• Taktikalised 
•Biomehhaanilised 

•Füsioloogilises 
•Keskkondlikud 

Psüühikatreeningu 

eesmärkide seadmine 
• Sportlikud  
   eesmärgid 
• Takistused 

• Motivatsioon 

Hindamine 
 Intervjuu 
 Testid 
 Vaatlus 
 Video 

 Statistika 
 Treeningupäevik 

 

                    Õppimine 

Oskused                                            
• Eneseanalüüs                  
• Stressi juhtimine 
• Erutuse juhtimine 
• Tähelepanu  
    juhtimine 

• Mõtete juhtimine 
• Emotsioonide  
    juhtimine 

Tehnikad                     
• Eesmärgistamine 
• Sisekõne juhtimine 
• Kujutlustehnika 
• Lõdvestumine 
• SLM biotagasiside 

• Soorituse  
    rutiinid 

 

Psüühikatreeningu protsess 

Psüühikatreening 

 

• Treeningul 
 

• Võistlusel 

Hindamine 
• Soorituse 

paranemine 
• Üldise 

toimetuleku 
paranemine 



Annab jooksvalt tagasisidet 

südame löögisageduse muutlikkuse 

(heart rate variability, HRV) kohta. 

Selle meetodiga õpetame tahtlikult 

oma optimaalset sooritusseisundit 

tekitama.   

Südame löögisageduse 

muutlikkuse 

biotagasiside 

 



aave.hannus@ut.ee 
Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 

 

www.peatreener.org 
Peatreener. spordi- ja soorituspsühholoogia 

 
 



Järgmine infotund 

21.november 


