
1

Olümpiakomitee infotund

19. aprill 2022



Uued juhid

Toomas Vitsut – president, Eesti Karate Föderatsiooni

Kristjan Sooper – juhatuse liige, Eesti Autospordi Liit

Liisa Turmann – peasekretär, Eesti Curlingu Liit



EYOF Vuokatti

Lissel Raun – lumelaua Big Airis 4. koht, pargisõidus 4. koht Arlet Levandi – iluuisutamise poiste üksiksõidus 1. koht



Valge kaardi päev 06. aprill



„Team Estonia“ toetused (tali)aladele

• Loob emotsiooni aga ei aita otsustada

• Protokoll on must valge

• Olümpiamängude tulemus on eesmärk

• Komisjoni kompetents

• Kommunikatsioon



Kuupäevad
20. aprill - „Team Estonia“ infopäev, Erinevate Tubade Klubi
21. aprill – „Sport 2030“ tegevuskava arutelu Laulasmaal

20. mai – Pekingi olümpiaraamatu esitlus Spordi- ja Olümpiamuuseumis
12. mai – liikumisharrastuse arutelu Laulasmaal
18. mai – „Spordisõber 2021“
31. mai – 2021. medalistide vastuvõtt, hotell Hilton

02. juuni- EOK täiskogu, hotell Olümpia



Kultuuriministeeriumi 
informatsioon

01.01.2021

Margus Klaan
Spordiosakonna juhataja asetäitja
19.04.2022



Spordiseaduse muutmise vajaduste kaardistamine

1. Tulumaksu tagastuse võimaluse loomine spordiklubidele; 

2. Vabatahtliku spordikohtuniku hüvitise piirmäära muutmine;

3. Spordivõistluste korraldamise nõuete uuendamine;

4. Treeneri ja juhendaja mõiste uuendamine, kutse ära võtmise alused jms;

5. Dopingu kasutajale väljamakstud toetuste tagasinõudmine/peatamine jms;

6. Ligipääsetavuse parandamine puuetega inimestele;

7. Kurtide olümpiavõitjale riikliku pensioni loomine.



Kokkuleppemängude uuring

Eesmärk: välja selgitada, kui palju on Eesti sportlased, treenerid ja 
kohtunikud ning Eestis tegutsevad välissportlased ja välistreenerid
kokku puutunud kokkuleppemängudega Eestis ja mujal. Lisaks 
uurida sihtrühma teadlikkust ja arusaamasid 
kokkuleppemängudest.

Toimumise aeg: aprill 2022 – juuli 2022

Läbiviija: Eesti Uuringukeskus OÜ koostöös Norstat Eesti AS-ga

Valitud spordialad: jalgpall, jäähoki, korvpall, käsipall, saalijalgpall, 
tennis, võrkpall



Spordipoliitika põhialused, 
2021. aasta aruanne

Kultuuriministri „Eesti 2035“ kõne 
Riigikogus 2. mai

Aruanne veebis: 
https://www.spordiregister.ee/aruanne

https://www.spordiregister.ee/aruanne


Aitäh!
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Palju õnne sünnipäevaks 
Henn!

19. aprill 2022



Eesti Antidopingu ja 
Spordieetika Sihtasutus – EADSE

www.eadse.ee
info@antidoping.ee

Estonian Center for Integrity in Sports - ESTCIS

http://www.eadse.ee/
mailto:info@antidoping.ee


2022 riikliku toetuse hindamise kriteeriumid

“Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud 
vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, 
taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise 
tingimused ja kord” - 29.11.2021
Lisa:
“Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid
ja toetuse arvutamise kord”
Spordialaliidu toetuse jaotamine spordialaliitude rühmade vahel



Spordialaliidu toetuse jaotamine
spordialaliitude rühmade vahel (1)

12. Hea juhtimistava järgimise hindamisel võtab komisjon aluseks järgmised 
spordialaliidu juhtimisega seonduvad asjaolud toetuse kasutamise aastale 
eelneval aastal:
12.8. koostöö Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega maailma 
dopinguvastase koodeksi ja teiste spordivaldkonna konventsioonide 
rakendamisel ja järgimisel. Ettepaneku koostöö hindamiseks teeb Eesti 
Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus, edastades selle taotluste menetlejale 
toetuse taotluse esitamise tähtpäevaks. Spordialaliit kaotab 1 punkti, kui 
Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus hindab spordialaliidu tegevust 
keelatud ainete kasutamise, spordivõistluste manipuleerimise ja vägivalla 
vastases ennetustöös mitterahuldavaks



Spordialaliidu toetuse jaotamine
spordialaliitude rühmade vahel (2)

12. Hea juhtimistava järgimise hindamisel võtab komisjon aluseks 
järgmised spordialaliidu juhtimisega seonduvad asjaolud toetuse 
kasutamise aastale eelneval aastal:
12.9. spordivõistlustega manipuleerimise vastaste ennetavate 
meetmete kasutusele võtmine ja manipuleerimisega seotud 
isikute karistamise korra kinnitamine. Spordialaliit kaotab 1
punkti kui alaliidu dokumentidega ei ole reguleeritud võitlus 
spordivõistlustega manipuleerimise vastu;



Koostöö spordialaliitudega 2022
Koostöökohtumised spordialaliitudega, al. märts 2022, sh
EADSE tegevused ja ootused spordialaliitudele: 
1) antidopingu, 
2) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamie ja 
3) väärkohtlemise ennetamise
4) koolitamise ja teavitamise teemadel.

EADSE dokument: KOOSTÖÖ SPORDIALALIITUDEGA – NÕUDED JA OOTUSED
Eelnevalt täita saadetud “Kontrollnimekiri”
Kavas kohtuda aasta jooksul 30-35 spordialaliiduga eesmärgiga kaardistada 
olukord ja sõlmimida koostöökokkulepped



Koolitused spordialaliitudele
 “Spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevus spordialaliidus”
20.aprill 2022 Forus Spordikeskus, 
4 akadeemilist tundi.
Koolitajad:  Mihkel Uiboleht, Remo Perli ja Kalle Roos

 “Turvalisuse tagamine spordis” (vägivalla ja väärkohtlemise ennetus)
Koolitus spordiorganisatsioonide juhtidele ja treeneritele
4 akadeemilist tundi,  
Koolitajad: Kristel Kiens, Ilona Kivisik ja Henn Vallimäe
Alusteadmised vägivallaennetusest, juhised, spordialaspetsiifiliste sisemiste reeglite kehtestamine 
spordiorganisatsioonid
Kavas on läbi viia 20 koolitust spordialaliitudele ja regioonides  
- ajad ja kohad erikokkulepetel



Head 
koostööd
soovides!

• Marit Jukk koolitus marit.jukk@antidoping.ee

• Triin Lepp testijuht triin.lepp@antidoping.ee

• Kadri Liivsalu bürooassistent kadri.liivsalu@antidoping

• Janne Sepp proviisor janne.sepp@antidoping.ee

• Ilona Kivisik sporditurvalisus ilona.kivisik@antidoping.ee

• Remo Perli juhtivuurija remo.perli@antidoping.ee

• Kalle Roos matchfixing kalle.roos@antidoping.ee

• Henn Vallimäe juhatuse liige henn.vallimae@antidoping.ee

mailto:marit.jukk@antidoping.ee
mailto:triin.lepp@antidoping.ee
mailto:kadri.liivsalu@antidoping
mailto:janne.sepp@antidoping.ee
mailto:ilona.kivisik@antidoping.ee
mailto:remo.perli@antidoping.ee
mailto:kalle.roos@antidoping.ee
mailto:henn.vallimae@antidoping.ee


EOK Infotund 19.04.2022 



Vastuvõtuprotsess



Ajakava

 õpilaskandidaadid esitasid soovialavaldused 
spordialaliitudele hiljemalt veebruarikuu lõpuks

 spordialaliidud esitasid õpilaskandidaatide nimekirjad 
EOK-le 10.märtsiks

 vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega 
toimuvad Audenteses 26.04.2022 kell 11:00 Tallinnas 
Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14 

 Vastuvõtu II voor 11.mail 2022 kell 12.30 Tallinnas

*Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingute sõlmimisele 
kutsutavad õpilased  9.06.2022



Sisseastumisest
Õppursportlastele teenuste osutamise eelduseks on 
õppursportlase kuulumine oma vanuseklassi 
rahvuskoondisesse või selle liikmekandidaadiks 
olemine

 Vestlus ja testid (inglise keel, matemaatika, eesti keel)

 Eelnevas koolis ei tohi olla tunnistusel negatiivseid hindeid, 
käitumine ja hoolsus peavad olema vähemalt rahuldavalt 
hinnatud

 Vastuvõtukatsete tulemused avaldame kooli kodulehel maikuu 
esimesel nädalal ning peale II vooru hiljemalt 16.05.2022

 Seejärel info alaliitudele katsete läbinud kandidaatide kohta, et 
saaksite koostada sportliku pingerea vastuvõtukomisjoniks



Kandidaadid
Tallinnas:

 Pallimängualadel kokku 102 (katsetele kutsutud neist 74)

 Kergejõustik, judo, maadlus, laskmine, tennis ja ujumine 
kokku 82 (katsetele kutsutud neist 72)

 MUUD majavälised alad kokku 27(katsetele kutsutud neist 
25)

Otepääl:

 Murdmaasuusatamine, suusahüpped ja kahevõistlus kokku 6

 Laskesuusatamine kokku 12

 Jalgrattasport kokku 7

 Orienteerumine kokku 2

KOKKU 238 kandidaati ca 55 kuni 60-le kohale



Tänan tähelepanu eest

Priit Ilver
Audentese spordigümnaasiumi
direktor
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Coaching

Sander Maasing
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Sportlaste tagasiside: Cevin Anders Siim, ujuja

• Milline on olnud peamine muutus coachingu tulemusel?

Läbi coachingu olen end rohkem tundma õppinud ning arusaanud, mida on 
vaja igapäevastes tegevustes teha või muuta oma eesmärgist sõltuvalt.

• Kuidas coaching aitab Sind Su tegemistel?

Coaching aitab mind eesmärkidele lähemale liikuda ning õpetab ise ennast
paremini analüüsima - mis on vajalik ning mis mitte.



28

Sportlase tagasiside: Markus Pajur, jalgrattur

• Mida on coaching Sulle andnud?
Teistsuguse mindseti, mis on abiks olnud nii spordis kui tavaelus. Samamoodi olen 
õppinud paremini ennast tundma ja kuulama.

• Kuidas on coaching mõjutanud võistlustulemusi?
Võrreldes eelmise aastaga kõvasti vähem DNF-e. Seega suudan alati lõpuni 
pingutada ja samuti paremat tööd tiimi jaoks teha.

• Milline on olnud peamine muutus coachingu tulemusel?
Mõtelmises. Keskendun vajalikule. Suudan raskete hetkedega paremini toime tulla. 
Mõistan ennast paremini kui varem.

• Kellele soovitad coachingut?
Soovitan coachingut kõigile neile, kes soovivad ennast arendada! Ja see käib kõigi 
inimeste kohta, mitte ainult sportlaste.
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Tutvustus minust:

• Endine jalgrattur
• Tänane EJL juhatuse liige
• Miks coaching? Kogemus enda vigadest 

sportlasena, huvi inimkäitumise vastu ning üldine 
soov olla parem ja aidata teistel olla parem 
versioon iseendast - ambitsioonikus
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Kogemus Coachina:

• Algas kevad 2021, millele eelnes aastate pikkune huvi 
psühholoogia jms vastu

• Alustasin tööd jalgratturitega
• Juhendamine  - Raimo Ülavere, aitas teha esimesed 

sammud
• Õppimine – EOK stipendium EBS programmis
• Praktika – praegu keskmiselt 4-5 sportlast
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Mida coachingus tehakse:

• Klient valib enda jaoks olulise teema
• Coach kutsub läbi küsimuste klienti märkama ka 

teisi võimalusi enda olukorras
• Luuakse selgust/uut teadmist
• Lahendused leiab klient
• Lahendusi viib ellu klient
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Miks coaching toimib?

• Coachingus ei öelda mida peab tegema, vaid klient 
otsustab mida ta teeb – vastutus oma otsuste ja 
tulemuste ees!

• Olukorrad lihtsustatakse – raskes olukorras kergem 
teada kuidas käituda

• Coachingus selgub aus tõde!
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Tänan!

Sander Maasing
www.sandermaasing.com

http://www.sandermaasing.com/
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Järgmine infotund
24. mail 2022
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