
Infotund 20.märts 2018 



Üldine 

1. Kristo Raudam – golfiliidu peasekretär 

2. Maakonna tuurid 

 

 



Kuupäevad 
1. Tippspordikomisjon    27.märts  

2. Antidopingu arutelu  –    10. aprill 

3. Olümpiaraamatu esitlus  -   12. aprill 

4. Täitevkomitee –      19.aprill 

5. „Märka järgnevat põlvkonda“ –  10. mail 

6. Täiskogu -      18. mai 

7. Medalistide vastuvõtt –    13.juuni 



EOC sportlaskomisjon 
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Juhatuste liikmed 

558 

 

82 % 

126 

 

18% 
Mehed

Naised

Kokku 684 



Juhatuste liikmed 

251 
 

37% 

243 
 

35 % 

190 
 

28% Kuni 45

46-55

56+



Sportlaste koolituste menüü alaliitudele ja klubidele 

Koolitusi pakuvad: 

 

• EOK 

• Spordimeditsiini Sihtasutus 

• Spordi- ja Olümpiamuuseum 

• SA Eesti Antidoping 

• Eesti Töötukassa 

  

www.eok.ee – organisatsioon – koolitused 

http://www.eok.ee/


Valge kaardi päev: 

Osales ligi 150 sportlast eri aladelt 



Valge kaardi päev 06.aprill 

• Tee pilt või video valge kaardiga 

 

• Kutsu üles: “Ära lase kedagi kiusata, sest …” 

 

• Kui on, räägi mõni oma lugu 

 

• Postita sotsiaalmeediasse #äralasekiusata  

#WhiteCard #terveeestieest 



Kogu info Tallinna spordi kohta ameti kodulehel: 

www.tallinn.ee/sport  

 

Projekt Sport Kooli  
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http://www.tallinn.ee/sport


Projekti eesmärk tutvustada esimese klassi 

õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid, 

tekitada lastes huvi liikumise ja spordi harrastamise 

vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist 

aktiivsust. 
 

 

Projekti Sport Kooli korraldab Tallinna Spordi- ja 

Noorsooamet koostöös Tallinna Haridusametiga ja 

pealinna spordiklubidega. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

11 

Projekti eesmärk 
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Sport Kooli 2017/2018 õppeaastal 
osaleb projektis kokku 18 kooli (8 linnaosas): 
1. Pirital (2)  - Merivälja Kool, Pirita Majandusgümnaasium 

2. Lasnamäel (4) - Läänemere Gümnaasium, Kuristiku 

Gümnaasium, Laagna Gümnaasium, Lasnamäe Põhikool. 

3. Kesklinnas (2) - Südalinna Kool, Humanitaargümnaasium 

4. Haaberstis (2) - Järveotsa Gümnaasium, Õismäe Vene 

Lütseum. 

5: Põhja-Tallinnas (3)  - Kunstigümnaasium, Ristiku 

Põhikool, Karjamaa Põhikool 

6. Nõmmel (1) – Kivimäe Põhikool 

7. Mustamäel (1) - Mustamäe Humanitaargümnaasium 

8. Kristiines (1) - Kristiine Gümnaasium 

 



2017/2018 õppeaastal on plaanis korraldada: 

-  liikumistunde 18 koolis 

- kokku ca 140 treeningut; 

- tutvustada ca 20 erinevat spordiala; 

- osaleb kokku üle 360 õpilast. 

- spordialad: võrkpall, korvpall, käsipall, jalgpall, 

kergejõustik, akrobaatika, judo, karate, ju-jutsu, 

kickboxing, maadlus, taekowndo, võistlustants 

curling, uisutamine, discgolf. 
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Sport Kooli kokkuvõte 



- koolide huvi projekti vastu suur; 

- laste ja lastevanemate tagasiside positiivne:  

- lapsed on palju aktiivsemad ja sportlikumad  

- veedavad rohkem aega õues,  

- paranenud on õpilaste keskendumisvõime; 

- lapsed on leidnud endale meelepärase spordiala ja käivad 

regulaarselt treeningutel. 

- tutvustatakse erinevaid spordialasid (ei keskenduta ühele 

spordialale); 

- lastel on projektis osalemine tasuta. 
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Kuidas projektil Sport Kooli seni läinud? 



- pealinna 18 spordilembelist kooli on avanud oma uksed; 

- võimalus leida uusi harrastajaid; 

- treenerid tasustatakse;  

- võimalus kaasata projekti noori treenereid ja teha koostööd 

Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonnaga.  

OTSIME liikumistundide korraldamiseks treenereid, 

oma soovist palun teatada: regina.aava@tallinnlv.ee  
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ÜLESKUTSE treenerite osalemiseks 

projektis Sport Kooli: 



TÄNAN TÄHELEPANU EEST 

 
Kaili Kukumägi 

spordiosakonna juhataja 
 
 

Kogu info Tallinna spordi kohta ameti kodulehel:                    

www.tallinn.ee/sport 
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http://www.tallinn.ee/sport


Järgmine infotund 17. aprill 


