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Uued juhid

1.Kaido Kaljulaid- president, judoliit
2.Indrek Paal – president, vehklemisliit

3.Natalja Inno – peasekretär, võimlemisliit
4.Denis Ostrovski- peasekretär,  vehklemisliit



Kuupäevad
• 23.-30. september  – EOK Spordinädal

• 07.oktoober – täitevkomitee koosolek
• 07.oktoober – Tokyo OM raamatu esitlus
• 19. oktoober - Tiigrikoolitus

• 07.detsember – esindajate kogu koosolek
• 29. detsember – Spordiaasta Tähed gala

• 20. jaanuar – 2021.a. medalistide vastuvõtt





1. 2020. 
majandusaastaaruande 

kinnitamine

Spordisõber 2021, 02.juuni

• Amps Catering 
• Hekotek
• Bigbank
• Olympic Entertainment Group
• Orkla Eesti
• Tartu Mill
• Tartu Ülikool
• Toomas Linamäe
• Ivar Valdmaa
• Kristjan Rahu



1. 2020. 
majandusaastaaruande 

kinnitamine

Toetuslepingud 08. juuni



1. 2020. 
majandusaastaaruande 

kinnitamine

Tokyo OM meenemünt ja mark 08.juuni



1. 2020. 
majandusaastaaruande 

kinnitamine

2020.a. medalistide tänamine 15.juuni



1. 2020. 
majandusaastaaruande 

kinnitamine

Olümpiapäev Kuressaares 03. september 



• Suunatud Team Estonia noor- ja tippsportlastele eesmärgiga anda 
teadmsed sportimist toetavatest teemadest alates toitumisest ja 
spordipsühholoogiast lõpetades vigastuste ennetamise ning 
sponsorläbirääkimiste pidamisega

• Programmi viivad läbi tippkoolitjad ja parimad praktikud, nt: Raul 
Rebane, Raimo Ülavere, Marko Albert, Kersin Joandi, Katre Lust-
Mardna, Saskia Alusalu jt

• Toimub hübriidõppena, järelvaatamise võimalus

• Aeg: oktoober 2021- mai 2022 (1x kuus)

Team Estonia arenguprogramm



• Alanud on registreerumine noorsportlastele suunatud 
inspiratsioonipäevale “Lase Tiiger Välja!”

• Toimub 19.10 PROTO tehases, registreerimisinfo EOK kodulehel

Lase Tiiger Välja!



• EOK ja EBS kutsuvad karjääri lõpetanud või selle lõpusirgel olevaid

tippsportlasi osa võtma Practitioner Diploma in Executive Coaching

programmist

• Programmi eesmärgiks on pakkuda (endistele) tippsportlastele võimalust 

õppida praktiline amet coach’i näol ning sellega edaspidi professionaalselt 

tegeleda ning tagada spordicoachide järelkasv

• Osa on oodatud võtma 5 tipp- või karjääri lõpusirgel olevat sportlast

• Kandideerimine kuni 30.09

Coach’iks õppe programm endistele tippsportlastele



Alaliitude toetused 2022

• Taotlemine 01.-29.10.2021

• Tähtaeg 29.10.2021

• Sporditoetuste keskkond: www.spordiregister.ee/toetused

• Kultuuriministri määruse lisa: https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020003
(muudetud 26.06.2020)

• Eeldus 100 harrastajat ja 1 kutsega treener

• Tegevus- ja noortespordi toetus al 5000 €

• Tegevustoetus = noortespordi toetus

• Spordikohtunike toetusel uus 4-aastane periood arvestusega 2019, VK aladel 
2019/2020 hooajal makstud netosummad

http://www.spordiregister.ee/toetused
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020003


Alaliitude toetused 2022

• Keskkonnas „Üldandmed“ korda!
• Lepingusse konto nr keskkonnast

• Taotlemisel pidevalt salvestada või pikad tekstid kopeerida

• Kui taotlus on valmis, esitage ära



Alaliitude toetused 2021

• Tegevustoetus – 2 163 266 €
• OM alad – 1 319 593 €

• VK alad – 605 714 €

• MOM alad – 237 959 €

• Spordikohtunike toetus – 445 000 €

• Noortespordi toetus – 1 718 137 €
• OM alad – 1 099 608 €

• VK alad – 429 534 €

• MOM alad – 188 995 €

• Saavutusspordi/Team Estonia koondiste toetus – täpne summa selgub jooksvalt



Covid-19 erisused

•Noortespordi toetuse puhul:
• OM ja MOM aladel tulemused 2018-2021 (2018 IV kv – 2021 I-III kv)

• VK aladel:
• Osalemine EM- või MM-finaal- või valikturniiril aastal 2019

• Suurekoosseisulise koondise lisatoetus (10 000 eurot) EM- või MM-
finaalturniiril osalemise puhul aastal 2018 ja 2019



1. 2020. 
majandusaastaaruande 

kinnitamine



Spordinädal

✓Toimub alates 2015
✓ Kuupäevad 23.09 – 30.09
✓ Euroopa Komisjoni initsiatiiv
✓ 42 riiki
✓ 34 000 sündmust
✓ 12 miljonit osalejat
✓Eestis eestvedajateks Eesti Olümpiakomitee ja 
Ühendus Sport Kõigile. Toetajad Kultuuriministeerium ja Coop 
Eesti.



Sihtrühmad

KOOLID

SPORDI-
ORGANISATSIOONID

ASUTUSED

LASTEAIAD

ERAISIKUD



Spordinädala statistika

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Koolid, kutsekoolid 298 354 365 384 379 377 345

Lasteaiad 19 43 66 234 302 302

Spordiklubid 182 120 119 129 138 98

Asutuste arv 100 82 65 41 25

Sündmuste arv kokku 465 751 854 889 1 082 1 184 1 022

Osalemiskordi 121 308 197 230 162 321 172 652 193 840 185 962 175 047



Patroonid



Olulisemad kuupäevad

➢ 23. september                        Spordinädala avasündmus, Heategevuslik teatejooks. 

➢ 28. september 14.00 Sündmus koos kaitseväe spordirühmaga NATO-testi võtmes.

➢ 29. september kell 18.00 Spordinädala jooks. Kadrioru staadion ja park.   Tradehouse
tervisejooksu-ja kõnni viimane etapp. 

➢ Terve septembri vältel Spordinädala väljakutse registreeru Spordinädala väljakutsele

https://spordinadal.ee/et/eok-spordinadala-valjakutse




Eesti spordiregistri andmete uuendamine 2021

• www.spordiregister.ee

• tähtaeg 31. oktoober

• palun kontrollige üle eeltäidetud andmed!

• litsentsitud sportlasete arv!

• sport.ee -> Spordijuhid ja töötajad -> Andmete esitamise kontroll
www.spordiregister.ee/admin/esr_liidud.php?aasta=2021

• kontakt ja abi: Veiko Ulp (veiko@spordiinfo.ee, tel 5034501)

https://www.spordiregister.ee/
http://www.spordiregister.ee/admin/esr_liidud.php?aasta=2021


Kultuuriministeeriumi 
informatsioon

01.01.2021

Tarvi Pürn

spordi asekantsler



Muudatused spordiosakonna koosseisus

• Margus – osakonna juhataja asetäitja;

• Norman Põder – uus nõunik, alustab 27.09, liikumisharrastuse teemad;

• Jarko – liikumisharrastuse kompetentsikeskus ja saavutusspordi teemad;

• Kaarel – puhkusel 01.10 kuni 17.12.



Piirangud

• Osalemine lubatud ainult kontrollitud isikutele;

• Tööandja kehtestab ise usaldusmeetmed enda töötajatele lähtuvalt
riskianalüüsist;

• Spordihoone haldaja ei pea võimaldama enda ruumides enesetestimist;

• Spordihoone haldaja ei pea enda ruumidesse lubama nakkusohutust
mittetõendanud treenereid. Haldaja võib seda teha, sest asjakohaste
usaldusmeetmete täitmise eest vastutab seaduse mõttes ruumide rentija, nt
spordiklubi. Kui haldaja hinnangul on ilma Covid tõendita treenerite
ruumidesse lubamine ohtlik, siis võib ta kehtestada kõigile ruumides
viibivatele inimestele tõendi esitamise kohustuse. Tegemist kahe eraõigusliku
juriidilise isiku vahelise kokkuleppega;



Piirangud

• Koolides läbiviidav enesetestimiseks mõeldud test ei kehti
pärast koolipäeva teistes kohtades. Kui õhtul teise kohta
treeningut andma minnes nõuab spordihoone haldaja Covid
tõendit, siis koolis antud test ei sobi;

• Spordivaldkonna nõuandev kogu Kultuuriministeeriumile.



Lähikontaktsuse erisus

Tingimused:
• Kultuuriministeerium on korraldaja taotluse alusel karantiini kohustuse kohaldamata jätmise vajadusega 

nõustunud; 

• Terviseamet on heaks kiitnud võistluse riskide maandamise plaani;

• võistlus on kantud rahvusvahelise spordiorganisatsiooni võistluskalendrisse;

• tegemist on rahvusvahelise tiitlivõistlusega;

• vähemalt 50% sportlastest või võistkondadest on saabunud väljapool Eestit; 

• jälgitakse rahvusvahelise spordialaliidu kinnitatud nõudeid;

• lähikontaktne järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, välja arvatud treeninguteks, 
võistlusteks või riigist lahkumiseks.

Tiitlivõistlused on:
1. maailmameistrivõistlused, nende etapid, karikavõitlused ja kvalifikatsiooniturniiri mängud;
2. Euroopa meistrivõistlused, nende etapid, karikavõistlused ja kvalifikatsiooniturniiri mängud;
3. sportmängude klubide mängud rahvusvahelistes sarjades (välja arvatud ühisliiga Balti riikidega).



Kriisiabi taotlusvoorud

Liikumisharrastuse korraldajatele: 
• I voorust toetati 4 organisatsiooni summas 121 895 eurot;
• II voor on plaanis avada oktoobris, taotluste esitamise tähtajaga 31.10.2021.

Spordialaliitude jätkusuutlikkuse toetus: 
• taotluste esitamise tähtaeg oli 20.09.2021; 
• taotlusvooru maht 600 000 eurot;
• otsused oktoobrikuu I pooles.

Rahvusvaheliste võistluste korraldajatele kahjuhüvitis:
• rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldajatele (välja arvatud spordialaliidud);
• taotlusvooru maht on täpsustamisel;
• plaanis avada oktoobris.

Täpsem info: https://kul.ee/kriisiabi2021



Riigi spordistipendiumid

• Õigeaegselt laekus 30 spordiorganisatsioonilt 124 kandidaati;

• Raha eraldamiseks on 68 040 eurot;

• Stipendiumi suurus 840 eurot poolaasta;

• Komisjon koguneb 27.09;

• Otsused avalikustatakse oktoobri I nädalal. 



Aitäh!



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


Koolitus ja testimine: koostöö s.alaliiduga

NB! EADSE annab KuM-ile hinnangu 2021.a. koostöö kohta = 2022.a. toetus

EADSE ootused:
1.Koolituste tellimine – antidoping, matchfixing, väärkohtlemine (13)

2. Dopingutestide tellimine - EMV/EKV (17)

3.EADSE veebilehe Ausa Spordi link spordiorganisatsiooni kodulehele! (ca 
50%)
Uuendame seal meie teemavaldkondade infot regulaarselt

NB! Dopinguvastaste reeglite (2021) voldikud ja plakatid A2 ja A3 formaadis 
saadaval – TELLIGE ja tulge järgi! (tasuta), sobivad spordisaali ja –klubisse

https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/04/EADSE_Voldik_3mm_trykk.pdf
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/04/Mis-on-doping_A2_5mm.pdf
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/04/Mis-on-doping_A3_5mm.pdf


2022: WADA laiendab glükokortikoidide keeldu

WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri aastaks 
2022:

kõik glükokortikoidide süstid on võistlussiseselt keelatud!

Glükokortikoidide kasutamine võistlusväliselt oli, on ja jääb lubatuks. Kuid kui veel 
praegu on võistlussiseselt keelatud vaid suukaudne, rektaalne ja veeni- või lihasesisene 
manustamine, siis alates 01.01.2022 on võistlussiseselt keelatud 
kasutada kõiki süstitavaid glükokortikoidide, sh
ka paikseid süste näiteks liigesesse, naha alla jm.

Vt ka EADSE uudis 15.09.2021

WADA on lubanud anda täiendavad juhised sportlastele ja med.personalile

k.a oktoobrikuus. Jälgige uudiseid või võtke ühendust!

https://eadse.ee/2021/09/15/wada-laiendab-glukokortikoidide-keeldu/


Uuring: 
“Dopingutarvitamise ennetustegevust mõjutavad 
tegurid”
15.09.2021 valmis EADSE teostatud antidopingu koolituselane rakendusuuring.

Uuringus osales kokku 142 isikut, sh 69 sportlast (21-spordiala) ning 73 sportlase tugipersonali, sh 30 
treenerit (18 spordiala) ja 30 spordijuhti. 

Mõned üldistused:

- antidopingu koolitustel on osalenud 42%, enamasti EAD/EADSE koolitustel;

- enam on meelde jäänud keelatud nimekiri ja dopingukontrolli protseduur;

- koolituste üldmulje on üldjuhul positiivne, koolitused on olnud põhjalikud, struktureeritud ja arusaadavad; 

- mitteosalemist takistab enam infopuudus (mitte aja- või huvi puudus või väheolulisus);

- oma teadmisi hinnatakse koolitustel osalenute poolt suhteliselt kõrgelt;

- sportlased ja treenerid saavad peamiselt infot EADSE-lt;

- kõige tõhusamaks õppeviisiks on kontaktõpe, sportlastel järgneb e-koolitus;

- koolituste sagedus võiks olla kord aastas, sh ka kui uuenevad reeglid vms.

Aitäh kõigile, kes jagasid ankeeti ja osalesid! Täname KuM-i toetuse eest!

https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/09/Spordikoolituse-uuring-15.09.2021_final.pdf


Koolitusseminar:
„Kas spordipettused on spordi siseasi?“
Toimub 28.-29. septembril 2021 Tallinnas Hestia Hotel Europa

Seminar toimub Erasmus+ projekti IntegriSport Next https://cscfsport.com/integrisportnext/
raames. 

Käsitletavad teemad on mängutulemuste kokkuleppimine kui kuritegu, spordivõistlustega seotud 
kihlveod, virtuaalsed valuutad, korruptsioon, pettused, rahapesu ja teavitaja kaitse. Projekti töötas 
välja ja viib läbi CSCF Foundation for Sport Integrity (https://cscfsport.com/ ) ning partnerriikidena 
osalevad projektis Eesti, Gruusia, Küpros, Malta, Rootsi ja Soome.

Seminar pakub võimalust üheskoos kaardistada hetkeolukord Eesti spordis ja kavandada võimalikud 
tegevused ausa spordi kindlustamiseks Eesti.

28.09.2021 teemad:

- rahvusvaheline ülevaade

- ülevaade olukorrast Eestis

Kontakt: Remo Perli – remo.perli@politsei.ee

https://cscfsport.com/integrisportnext/
https://cscfsport.com/
mailto:remo.perli@politsei.ee


Head 
koostööd
soovides!

• Triin Lepp testijuht triin.lepp@antidoping.ee

• Marit Jukk koolitus marit.jukk@antidoping.ee

• Kalle Roos matchfixing kalle.roos@antidoping.ee

• Kadri Liivsalu bürooassistent kadri.liivsalu@antidoping.ee

• Janne Sepp proviisor janne.sepp@antidoping.ee

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

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


21/09/2021

MY PROMISE 
EUROOPA  

KAMPAANIA 
EESTIS

2021-2022
EOK infotund 21.9.2021

Ott Pärna

# TERVISEKASSA

https://fb.watch/895cR2M0aq/

https://fb.watch/895cR2M0aq/
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VÄLJAKUTSE, MIDA LAHENDAME

☞ 2/3 eurooplastest ei liigu piisavalt
= tohutu kulu tervise- ja sotsiaaleelarvele

☞ 4/5 Eesti koolilastest ei liigu piisavalt
= haiged keskealised ja suured kulud 
tulevikus

Vajalik: vähemalt 60 minutit päevas (WHO)



lubadus

Uus regulaarselt liikuv inimene =
• Vähenevad tervishoiukulud valitsustele ja kõrgem eluiga
• Rohkem liikmeid spordiklubidele ja organisatsioonidele
• Rohkem osalejaid ja €€€spordivõistluste korraldajatele
• Rohkem tööd ja treeninggruppe treeneritele
• Suurenev sponsorite huvi ja aktiivusus€€€panustada
• Rohkem kliente spordikauplustele ja -tootjatele
• Rohkem kliente spordi- ja liikumisteenuste pakkujatele
• Areng ja majanduskasv osalevates riikides
• Õnnelikum, sidusam ja tootlikum ühiskond

mitteaktiivne inimene = uus regulaarselt
liikuv inimeneSportlik inimene

Rohkem  
vabatahtlikke  
SCULTile,  
spordivõistlustel
e  ja -klubidele

KAMPAANIA 1+1 LAHENDUSMUDEL



RAHVUSVAHELISED PARTNERID

• SCULT Foundation (EE)
• Latvian Olympic Academy (LV)
• Lithuanian Sports University (LT)
• EnV CIC – Events, Training, Volunteers (UK)
• Hellenic Development City Network DEPAN (GR)
• European Volunteer Centre (BE)
• Estonian School Sport Union (EE)
• Junior Chamber International JCI (International)
• Estonian Windsurfing Association (EE)

EU Erasmus+ Success Score

96/100 (threshold 78)

• Relevance 30/30

• Impact and dissemination  
29/30

• Quality of the project 
design  and implementation 
18/20

• Quality of the project team  
and the cooperation  
arrangements 19/20



4
4



=TÖÖRIIST: KOOSTÖÖVÕIMALUSED

- Ühised üleskutsed sotsiaalmeedias
- Võistluseelsed üleskutsed (pikalt ette)

- Turundus võistluse ajal (expo, stardi- ja finišiala,  
energiapunkt, joogipunkt vms)

- Võistluse järgne turundus (suunatud järgmisele  
hooajale)

- Muud võimalused: ühised kampaaniad, mängud jms

estonia@scult.com

mailto:estonia@scult.com


KAMPAANIA DIGIMEEDIA KANALID

- Veebis: https://MyPromise.eu
- Facebookis: FB.com/MyPromise.eu
- Instagramis: Instagram.com/MyPromise.eu

#MyPromise  
#SõberSportima

Muud kanalid:
SCULT.com – vabatahtlike 
võimalused  SCULT.org –
organisatsioon

FB.com/ScultEstonia  
FB.com/ScultWorld  
Instagram.com/ScultWorld



SOTSIAALMEEDIAS JAGAMISEKS
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AITÄH!

+372 517 8111
estonia@scult.com

# TERVISEKASSA

mailto:estonia@scult.com


Kandke maske!



Järgmine infotund
19. oktoober 2021 


