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MINU VISIOON
Kindlustades meid inspireerivate olümpiaväärtuste tähtsustamise Eesti 
ühiskonnas, tagada Olümpialiikumise ja spordi jätkusuutlikkus.
Sport peab jääma meie rahva ja kultuuri oluliseks osaks ning iga 
spordiala tervislike eluviiside ja positiivsete eluhoiakute edendajaks.





MINU KANDIDATUUR

Soovin järgida ja edastada olümpiaväärtuste põhiprintsiipe – 
püüdlemine täiuslikkuse poole, austuse ülesnäitamine 

ja sõpruse kalliks pidamine.

Mul on ambitsioon tuua sport ja Olümpismi elufilosoofia
 jõulisemalt poliitilisse päevakorda, kuna see soosib spordi 

arengut sh elamist ühiskonnas, kus inimesed üksteisega lävivad.

Ma tagan, et EOK tegutseb juhtimise kõrgeimate standardite,
läbipaistvuse ja parimate tavade kohaselt. 

EOK reputatsioon peab olema lugupidamist ja usaldust vääriv.



Oma treenerite hindamatu abiga arendasin välja oskused ja harjumuse 
üksikasju tähele panna, mis aitasid mul edu saavutada. Spordist saadud 
oskused on aidanud mul rahvusvahelises konkurentsis elada, töötada, 
areneda ja edukas olla. Olen osalenud viies olumpiatsüklis ning Moskva, 
Seouli, Barcelona ja Atlanta OM-l. 

Sportlasena õppisin, kui oluline on olla meeskonnamängija 
vaatamata sellele, et olin individuaalala esindaja.

Spordiadministraatorina olen kujundanud omaenda 
filosoofia ja lähenemise võtmeküsimustele.
Selle juured on sügaval spordiarmastuses, õiglustundes ja selle 
tõestatud võimes inimesi inspireerida ja liita. Mind suunab 
isiklikule eeskujule panustav juhtimisstiil, mis on rajatud 
konsensusele ja ühiste eesmärkide saavutamisele.

Oma elu viimase 15 aasta jooksul olen olnud tihedalt seotud olümpialiikumisega - neli aastat Euroopa 
Rahvuslike Olümpiakomiteede Assotsiatsiooni juhatuse liikmena ja Euroopa sportlaskomisjoni presidendi 
kohustusi täites. Mul on olnud au töötada kõrvuti paljude legendaarsete spordijuhtidega ja anda oma panus 
olümpiasihtide saavutamisse. Viimasel neljal aastal töötasin Ukraina Olümpiakomitee presidendi, ROK 
täitesvkomitee liikme Sergei Bubka kantselei juhi ametis, kus minu alluvuses oli 50 inimest. Minu 
kohustuste hulka kuulus rahvusvahelise koostöö koordineerimine ja Sergei Bubka nõustamine ROK-is ja 
IAAFis, lisaks meedia ja turundus. Aatstael 2012-2014 koordineerisin rahvusvahelise meeskonna ja 
koostööpartnerite tegemisi taliolümpia kandidaatlinna Lviv 2022 esitlemiseks ROK-i komisjonile. Olime 
edukad kvalifikatsiooni ringis, kuid edasised sündmused Ukrainas sundisid peatama projektis osalemise. 
Lõpetasin töö Ukrainas 2015 aasta detsembris. Olen jätkuvalt Euroopa Rahvuslike Olümpiakomiteede 
Assotsiatsiooni (EOC) Euroopa Liidu asjade komisjoni liige.
Kaheksa aasta (2001-2009) jooksul Eesti Olümpiakomitee asepresidendi kohustusi kandes olen 
püüdnud initsieerida seadusmuudatusi, toetada uusi algatusi ja koolilastele mõeldud programme, nagu 
„Noor Lõvisüda“, mis mängib väikest, kuid olulist rolli noorte spordi juurde toomisel ning aitavad neil 
paremini mõista ja hinnata Olümpialiikumist ning kasvatust olümpiaväärtuste kaudu.
Maailma Olümpialaste Assotsiatsiooni (World Olympians Association – WOA) kaasasutaja ja Eesti 
Olümpiasportlaste Assotsiatsiooni presidendina olen kujundanud olulise arusaamise olümpiasportlaste 
rollist ja kohast ühiskonnas.

Mul on Eesti Olümpialiikumisele pakkuda visioon, mis suudab 
paremini haarata kaasa noori, suudab paremini võidelda 
dopingunuhtluse ja kokkuleppemängudega, toetada 
erivajadustega inimeste sporti ja kaasata veelgi tõhusamalt 
partnereid teadusest, meditsiinist, ärimaailmast ja meediast.
Mul on plaan, mille abil me suudame selle visiooni ellu viia – 
partnerluses kõikide spordiliikumise asjaosalistega, kaasa 
arvatud keskvalitsus ja kohalikud omavalitsused, riiklikud ja 
piirkondlikud spordialaliidud ning föderatsioonid, spordiühendused, 
EOK füüsilised isikud ja auliikmed.



EESOLEV TEEKOND
Me oleme osake rahvusvahelisest Olümpialiikumisest kelle ülesandeks 
on eestvedaja roll riigi tasandil. Me peame tõdema, et organisatsioonina 
seisame me silmitsi oluliste väljakutsetega.

Meie kätesse on usaldatud maailma suurim spordisündmus – Olümpiamängud – 
ja ülemaailmne Olümpialiikumine, mis võib muuta inimeste elusid ning ka teeb seda. 
Meil on Eesti elanike, valitsuse, erasektori ja meedia toetus ning meil on traditsioonid, 
teadmised ja soov olla jätkuvalt üks parimaid spordirahvaid, kui hinnata riikide edu 
Olümpiamängudel inimeste arvu kohta.

Ent Olümpialiikumise lipulaevana seisavad meie ees olulised väljakutsed.

Mõned väljakutsed on globaalsete majandustingimuste või trendide tulem, mida me 
peame oskama ja suutma lahendada oma riigi piires. Peab tunnistama, et sisuliselt 
sõltuvad paljud arengud üksikisikute soovidest ja arusaamadest. Seda nii heas, kui 
halvas mõttes. Paljud väljakutsed tulenevad viisist, kuidas maailm muutub ja noortele 
avanevatest erinevatest elustiilivalikutest.

Ma olen määratlenud kolm väljakutset, mis on Eestis spordi ja Olümpialiikumise 
tuleviku jaoks otsustavad, ja nendega tegelemine peab olema meie prioriteet.



NOORTE KAASAMINE 
JA INNUSTAMINE

Me ei saa lubada terve põlvkonna kaotamist.

Sport seisab silmitsi üleilmse kriisiga ja Olümpialiikumisel 
on kanda otsustav roll selle lahendamisel.

Maailmas tegeleb üha vähem inimesi spordiga ja paljude 
riikide koolisüsteemid jätavad oma õppekavadest välja või 
minimliseerivad spordivõimaluste pakkumise ja kehalise 
kasvatuse tundide arvu. Eestis on õnneks olukord parem, 
kuid ka meil oleks vaja suurendada laste kehalist aktiivsust 
ja suurendada ning mitmekesistada treeningtunde.

Füüsilise alakoormusega ja/või formaalsete treeningutega 
seonduv probleem ulatub kaugemale selle tagajärjeks 
olevatest terviseprobleemidest. Kui noored pööravad selja 
spordile, siis pööravad nad selja eluoskustele, positiivsetele 
väärtustele ja puhtale rõõmule, mida sport pakub. 

Olümpiamängude teleülekannete publiku keskmine vanus 
on ületanud 50 ja see kasvab. Sarnast tendentsi võib näha 
külastades Eestis toimuvaid tiitlivõistlusi.

Me ei saa lubada terve põlvkonna kaotamist.

Professionaalselt juhitud, piisavalt intensiivne, hästi 
struktureeritud ja korrapärane treening on ainus tegevus, 
mis võib tasakaalustada kaasaegse noortepõlvkonna 
tänapäevase, valdavalt istuva eluviisi ja sobimatute 
toitumisharjumuste negatiivseid mõjusid. Vastukaaluks 
oleks vaja muutusi riiklikkes õppekavades, lasteaiast kooli 
lõpuni, kus kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga, 
oleks tagatud vähemalt 180 minutit kõrgetasemelist 
kehalist kasvatust nädalas.

PETTUSTELE 
VASTU ASTUMINE

Sporti ründavad jätkuvalt dopinguprobleemid, 
sportlaste ebainimlik kohtlemine ja
sporditulemustega manipuleerimine.

Eesti Olümpiakomitee peab tugevdama oma juhirolli 
sportlaste informeerimisel ja tegema tihedat koostööd 
teiste huvirühmade ja asjaosalistega, et võidelda 
spordi pahupoolega.
Kui võistluse tulemuse määrab miski muu kui 
võistlejate osavus ja võimed, siis kaotab sport oma 
tähenduse ja tähtsuse ning see seab kahtluse alla 
Olümpialiikumise ideaalid ja spordi mõtte.
Me ei saa lasta sellel juhtuda ja peame kasutama kõiki 
meile kättesaadavaid vahendeid, et kaitsta oma 
sportlasi ja treenereid, edendada spordis ausameelsust 
ja toetada selles võitluses enda kõrval 
õiguskaitseorganeid ja pettuste vastu võitlevaid 
organisatsioone.

SPORDI 
TUGIMEHHANISMID

Meil on kohustus tagada konkurentsivõimeline 
rahastus rohujuure tasandil ja ka kõikidele teistele 
võtmetähtsusega projektidele.

Eesti spordipoliitika põhialuseid aastani 2030 ei saa ellu 
viia ilma asjakohaste riigipoolsete tugimehhanismideta. 
Riik seisab avalike huvide eest, julgustades ja 
garanteerides läbi perspektiivile suunatud eelarve- ja 
maksupoliitika, läbi muude uute algatuste sporti 
arendama.  Käivitada võiks sihtotstarbelise 
olümpialoterii, mille tulud läheksid 
100  % Olümpiamängude ja eriolümpiate 
spordiprogrammide toetuseks. See algatus oleks 
konkreetseks pilootprojektiks mida võiks ellu viia 
koostöös Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, EOK ja Eesti 
Lotoga. 
Spordile on eluliselt oluline toetava seadusandliku 
keskkonna loomine, juhiseid, mis kaitseksid avalikku huvi, 
oleksid administratiivsest küljest 
spordiorganisatsioonide sõbralikud ning väldiksid 
kuritarvitusi ja ebakorrapärasusi riikliku spordistrateegia 
(arengustrateegia „Eesti sport 2030“) integreerimisel ja 
rakendamisel.



VISIOONI ELLUVIIMINE – 
ARENDUSÜLESANDED SPORDIS

Me võime astuda vastu oma väljakutsetele ja ehitada edukat tulevikku juhul, kui 
tugevdame oma tegevustega võtmetähtsusega alasid. Väikese rahvana tuleb 
meil täiendavalt tugevdada koostööd, spordiga tegelemise eeldusi ja 
mehhanisme, et saavutada siseriiklik tasakaal, optimaalne efektiivsus 
ja rahvusvaheline silmapaistvus. Meie eesmärk on pakkuda võimalusi 
ja standardeid sporditegevuste kvaliteetseks arendamiseks, nii et see 
oleks võrreldav arenenud maailma panusega liikumisharrastusse ja 
konkurentsivõimeline tulemustele orienteeritud spordi sektoriga.

EOK on suutnud pikka aega hoida hoolikalt tasakaalu juhtimise ja 
koostöö vahel ning säilitada spordi autonoomsuse, püüeldes samal 
ajal koos valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega meie ühiste 
eesmärkide ja väärtuste poole.

Ma usun, et on aeg auditeerida oma olemasolevaid tugevusi ja suheteliine ning 
vajadusel teha uuendusi tihedas koostööd partneritega, kes jagavad meie muresid 
ja taotlevad samu positiivseid tulemusi.

Me peame õppima usaldama. 

Koostööl on otsustav roll



VÕIMALUSTE AEG

Meil on võimalus 
mängida otsustavat rolli

2013. aastal kohtusid Berliinis 137 riigi spordiministrid ja võtsid vastu deklaratsiooni, kus rõhutati seda, 
et nad jagavad meie vaateid spordi ees seisvate väljakutsete osas, ja on pühendunud lahenduste leidmisele.

2015. aastal võttis Riigikogu vastu riikliku spordistrateegia esimese visiooni, ettevaatliku kondikava 
millele oleks vaja ühiselt liha peale kasvatada.

Lühidalt … nad soovivad sedasama mida meiegi. Nemad ongi MEIE, sest paljud Riigikogu liikmed, 
ministrid, linnapead, omavalitsuste volikogude liikmed on spordialaliitude kaudu EOK liikmed.

EOK-l pole kunagi varem olnud sobivamat aega, et võtta juhtroll ühiste eesmärkide 
selgitamisel ja pingutada (veid enam kui tavaliselt) positiivsete muutuste elluviimiseks spordis.



EOK ROLLI JA STAATUSE TUGEVDAMINE
Olümpialiikumise tulevik on MEIE kätes

Me jagame kohustust hoida ja arendada organisatsiooni – 
Eesti rahvuslikku Olümpiakomiteed. Seda pole võimalik 
saavutada kõheldes võtmetähtsusega otsuste tegemisel.

„Eesti Olümpiakomiteest ei sõltu midagi, kõike otsustavad 
poliitikud“, oli EOK presidendi Mart Siimanni sõnum 2008ndal 
aastal, miks mitmed ja mitmed Eesti spordi valulikud 
probleemid pole lahendust leidnud. 

Kõik see oli eile. Ma usun, et Eesti Olümpiakomitee suudab 
tugevdada staatust ja ületada samm sammult raskused, 
mis meie teel seisavad. 



TULEVIKUARENGUTE UURIMINE

Tulevik, mis põhineb teadmistel ja mõistmisel

Muutmaks EOK tõeliselt vastavaks eesootavate 
aastate eesmärkidele, peame mõistma iga üksikasja 
selles keskkonnas, kus me tegutseme - nii võimalusi 
kui raskusi, mis meie ees seisavad. Me peame jätkama Olümpia ja spordi tulevikuarengute 

modellerimisega, milles me töötaksime välja koostöös 
Vabariigi Valitsuse, Eesti Spordi Nõukogu, valitsusväliste 
organisatsioonide, rahvuslike alaliitude, olümpiakomitee 
liikmetega, juhtivate ülikoolide, ärimaailma, meedia ja 
muude huvirühmadega, et veelkord leida vastuseid spordi 
olemuse ja rolli kohta ühiskonnas ja riigi toimimise igas 
aspektis.

Selle mõistmise põhjal suudaksime töötada 
välja detailse teedekaardi spordi tuleviku jaoks ja 
panna paika keskse rolli täpse olemuse, mida 
Eesti Olümpiakomitee selles mängima peab.



SÕBRALIK KESKKOND 
SPORDIORGANISATSIOONIDELE
Me peame valmistama ette keskkonna, kus rahvuslikud 
alaliidud ja muud spordiorganisatsioonid saaksid täita 
veelgi aktiivsemat rolli.

Spordilaliidud on olümpialiikumise elumahl. Nende toimimine kehastab 

avalikku huvi mis peaks julgustama riiki toetama materiaalselt 

alaliitude tegevusi, tagades mittetulunduslike spordiorganisatsioonide 

põhitegevused nende tehtava töö ulatuse ja olulisuse alusel.

EESTI 
SPORDI MAJA
EOK vajab oma esindust ja tööruume 
nagu see on kombeks Euroopas.

Eesti rahvas kogus 25 aastat tagasi suurejooneliselt annetusi grandioosse 
Eesti Spordi Maja rajamiseks, ometi jäi spordipalee sündimata ja 10 000 
eestlase annetatud hiigelsuur rahapada haihtus. 
Eesti Spordi Maja on auvõlg meile endile, me enda rahvale.



PARAOLÜMPIALIIKUMISE 
TUGEVDAMINE

Seisame õlg õla kõrval Eesti Paraolümpiakomiteega, 
et toetada neid igal moel.

Paraolümpiamängud etendavad kasvava tähtsusega rolli 

tänapäeva spordis ja ühiskonnas ning on maailmas liikunud 

suurte sammudega edasi tänu Rahvusvahelise 

Paraolümpiakomitee (IPC) juhtimisele ja nende tihedale 

partnerlusele olümpialiikumisega.

Me jagame Eesti Paraolümpiakomitee väärtusi ja toetame nende 

eesmärke. Paraolümpialiikumine muudab positiivselt paljude 

inimeste elusid ja panustab puuetega inimestesse.



MEIE LIIKMED ON MEIE KÕIGE 
VÕIMSAM RESSURSS

Ma soovin inspireerida ja kaasata süsteemsemalt kõiki EOK liikmeid.

EOK liikmeskond kujutab endast tohutut kogemuste varamut. Ma soovin inspireerida ja kaasata 

kõiki liikmeid ühiste eesmärkide nimel. Ma usun, et me suudame täiel määral ära kasutama 

meile kättesaadava tarkuse ja asja olemuse tundmise.

EOK LIIKMESKONN 
KAASAMISEKSA TEEME JÄRGMIST:



Suurendame EOK liikmete rolli 
loodavates komisjonides ja toimkondades 

ning parandame otsuste 
langetamise süsteemi.

struktuuri Vaatame üle EOK 
ja kaalume juhatuse laiendamist, 

et võimaldada rohkematel 
liikmetel otse osaleda. 

Vaatame üle EOK liikmete vanusepiirid 
sõltuvalt nende ülesannetest. 

Teie kogemused ja teadmised on 
väärtuslikud ja neid ei tohi raisata.

Taastame EOK 
perepäevade traditsiooni

Kaalume mehhanisme väljapaistvate 
talentide, erinevate spordialade endiste 

tippsportlaste, olümpiasportlaste 
ja EOK erru läinud liikmete meeles 

pidamiseks individuaalsete panuste alusel.

 Loome EOK diskussioonifoorumi – kahe 
aasta tagant toimuva koosviibimise suve- 

ja taliolümpiamängude vaheaastatel. 
See motiveerib EOK liikmeid arvamusi 
vahetama, andma teada ja arutama 

oma vaateid arvututes küsimustes, millega
 Оlümpialiikumine kokku puutub. 

Diskussioonifoorum algatus ei konkureeri 
Eesti Spordi Kongressiga vaid täiendab seda. 



RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ SPORDIS



SPORTLASED ON MEIE KÕIGE 
TÕHUSAMAD SAADIKUD
Nende ainulaadse panuse rõhutamine ja toetamine

Sportlased on olümpialiikumise tuksuvaks südameks ning ma olen uhke 

ja tänulik, et olen nende hulka kuulunud.

Nende panus on hiigelsuur ja seda tuleb igal võimalusel tähistada.

Meil on oma sportlaste ees ka vastutus, mis ulatub Olümpiamängudest 

kaugemale. Meil on kohustus kaitsta nende õigusi ja huvisid, tagada, 

et nad on korralikult esindatud üle kogu olümpiapere ja et neile 

antakse kõik võimalused täita tõhusat rolli ROKi, rahvuslike 

Olümpiakomiteede ja rahvusvaheliste föderatsioonide piires nii 

rahvusvahelisel tasandil kui Eestis. Me peame tunnustama nende 

võimet avaldada ühiskonnale positiivset mõju ja astuma vajalikke 

samme tagamaks, et nad on haritud ja valmistatud ette tegutsema 

täisväärtuslikult oma võistlustejärgses karjääris.

Me peame oma olümpiasportlasi ka tõhusamalt ära kasutama. 

Igaühel neist on märkimisväärne mõju oma eeskujuga 

on hea positsioon, et olla Olümpialiikumise ja selle väärtuste

tõhusad saadikud. Selles rollis inspireerivad nad kõige enam 

noori inimesi.



VÕTMEROLL                            NAISTELE

Ma pole lihtsalt 
pühendunud naistespordi 

edendamisele ja arendamisele, vaid 
ka selle kindlustamisele, et kasvatada, 
tunnustada ja kasutada täielikult ära 

naisspordiadministraatorite elulisi teadmisi, 
kogemusi, asja olemuse tundmist ja annet EOKs 

ja olümpialiikumises.
Hetkel on juhtpositsioonidel naisi vähe nii spordis 
kui ühiskonnas üldiselt. Meie poolt selle küsimuse 
tähelepanu alla võtmine hakkab mängima tähtsat 

rolli noorte naiste võimestamises ja 
innustamises, et nad hakkaksid sportlasteks, 
treeneriteks ja administraatoriteks, tagades 

eesootavatel aastatel naiste võrdsema 
esindatuse spordimaailma 

juhirollides.



EOK HAARDE LAIENDAMINE
Ilma uute ideede ja värskete vaatenurkadeta kaotame oma tähtsuse.

Seetõttu teen ettepaneku luua uued toimkonnad, mis aitavad meid eesootaval teel. 

Uute sihtgruppide kaasamine aitab lisada kompetentsi ja edendada olümpiavaimu, tõstes esile selle asjakohasuse kaasaegses elus.

EOK NOORTE TOIMKOND

EOK Noorte Toimkond moodustatakse noortest inimestest, kelle 
on esitanud Eesti Koolispordi Liit sisekonkursi alusel. Noorte 

Toimkond lõplik koosseis otsustatakse EOK valikuprotsessis. Noorte 
Toimkond tuleb kokku foorumi formaadis kord aastas ja jätkab 

dialoogi veebipõhiselt, jagades väljundit Eesti ja maailma 
noorte sotsiaalmeedia kaudu.

Noorte Toimkond pakub välja uusi algatusi, et aidata meil 
propageerida olümpiaideaale, ja aitab meil leida 

vormida homseid liidreid.

EOK NOVAATORITE TOIMKOND

EOK Novaatorite Toimkonna liikmeteks ootame meie aja kõige 
mõjukamaid ja inspireerivamaid isikuid meelelahutus-, kultuuri- ja 

ärimaailmast.  Novaatorite Toimkonna koosseisu kaasatud inimeste 
isiklik kogemus, tutvused, oskused ja siseteadmised peaksid 

julgustada spordirahvast ning aitama mitte kapselduma iseenda 
tegemistesse. EOK Novaatorite Toimkond arvamusel ja 

initsiatiividel peaks olema tugev kaal kogu ühiskonna tasandil, 
kuid loomulikult ja eelkõige spordirahva ning noorte 

inimeste seas. 
Novaatorite Toimkonna liikmeteks võivad olla 

kutsutud ka teiste riikide kodanikud.



OLÜMPIAMÄNGUDE 
HAARDE LAIENEMINE

Uute spordialaliitude sünd Eestis on vaid aja küsimus 

Olümpiamängud erinevad muudest spordisündmustest oma tugeva, ainulaadsetel sümbolitel 

põhineva brändi identiteediga, mis annab neile üleilmse tunnustuse ja kommertsliku väärtuse.

Minu eesmärk on kindlustada, et Olümpiamängud muutuksid veelgi köitvamaks ja haakuksid otsesemalt 

noorte inimestega.

Selline areng võimaldab meil teha tihedamat koostööd meedia ja äripartneritega, et kaartistada uusi võimalusi

 ja otsida väärtuslikumaid teid Olümpialiikumisse kaasamiseks.

Olümpiamängud peavad muutuma 365 päeva aastas täitvaks nähtuseks, mida seob sotsiaalmeedia ja mis 

on kättesaadav universaalselt ligipääsetava digitaalse sisu ja haridusprogrammide kaudu.

Olümpiamängude programm laieneb uute spordialadega. 2017nda aasta olulisemaks 

spordisündmuseks kujuneb Maailma Rannamängud (The World Beach Games), 

mis toimuvad San Diegos Maailma Rahvuslike Olümpiakomiteede Assotsiatsiooni (ANOC) egiidi all.

Võisteldakse 15 spordialal, millest paljud vägagi omapärased ja uued – 

näiteks e-Games (arvutimängud).

EOK peab olema valmis uuteks väljakutseteks ja toetama 

evolutsiooni spordis ja Olümpialiikumises.



SUHTLUS JA TEABEVAHETUS
Olümpiaharidus veebi kaudu

Veebi geniaalsus ja sotsiaalmeedia ühendusvõime võimaldab 

meil säilitada aastaringse 24/7 kohaloleku ja aktuaalsuse. 

Seega kasutagem seda maksimaalselt ära.

Koos Eesti Olümpiaakadeemia ja partneritega oleks 

otstarbekas välja arendada spetsiaalne Eesti Olümpia 

otsingumootor, luues hindamatu õpetamis- 

ja õppimisvahendi, mis on mõeldud inspireerima 

kõiki neid, kes seda kasutavad, ja propageerima 

olümpiaväärtusi.

See hakkab pakkuma pilguheite Olümpiamängude kõikidesse 

valdkondadesse alates selle ajaloost ja võtmetähtsustega 

hetkedest kuni treeningrežiimide, toitumiskavade, 

arendusprogrammide ja oskuste õpetamiseni, 

uute spordi- ja olümpiaalade tutvustamiseni.

EOK ja haridusasutuste toel korraldatuna motiveerib 

see noori inimesi hakkama füüsiliselt aktiivsemaks, 

julgustab avardama oma maailmapilti, võtma omaks 

kultuurilist mitmekesisust ja luua tugisüsteeme muude 

ainete õppimiseks.

Olümpia otsingumootor hakkab olema lahutamatult 

seotud EOK Noorte Toimkonna tööga, ühendades 

kõiki kasutajaid sotsiaalmeedia kaudu ja laiendades 

märkimisväärselt arutelusid ja debatte.



ÜLEILMNE OLÜMPIAKODANIKE 
KOGUKOND JA EESTI

Olümpiaharidus veebi kaudu

Üle maailma on miljoneid inimesi, kes jagavad olümpiaväärtusi ja eesmärke.

Nüüd võimaldab sotsiaalmeedia meil integreeruda üleilmsesse olümpiakodanike 

kogukonda (https://hub.olympic.org/)

Üleilmsete kodanikena võivad nad võtta osa rahvuslike olümpiakomiteede juhitud 

projektidest, anda teada oma huvist tegutseda vabatahtlikuna või pakkuda lihtsalt 

läbinägelikku tagasisidet olümpia võtmeküsimustes.

Üleilmsed olümpiakodanikud hoiavad Olümpialiikumise tähelepanu keskmes ja 

mängivad elulist rolli noorte inimeste kaasa haaramises ja motiveerimises.



HOIDES OLÜMPIATULD 
LOITMAS

Eestimaa pealinn Tallinn kuulub ainulaadsesse ja 
eksklusiivsesse linnade klubisse, nende poolesaja maailma 

linna hulka, kes on võõrustanud Olümpiamänge.

Olümpiatule elus hoidmiseks teen ettepaneku:

 
   Viia läbi restaureerimistööd Pirita purjespordikeskuses, korrastada 1980 aasta OM 

tseremooniaväljak ja taastada olümpiatule statsionaarne tõrvik, heisata ROK-i lipp; 

 
   Kaaluda liikmelisuse staatuse taotlemist maailma olümpialinnade liidus 

(World Union of Olympic Cities), et osaleda dialoogis endiste ja tulevasi olümpiamänge 

vastuvõtvate linnadega üle maailma.

 
   Julgustada kõiki Eesti linnu korraldama iga-aastast rahvusvahelist Olümpia ülistamise 

päeva - Olympic Day, et tähistada mängude ajaloo hetki ja pakkuda rahvusvahelist 

sisu noorte võistlustele, õppimisprojektidele ja korporatiivsetele ettevõtmistele. 

Koos toetavad need võimsalt olümpia taotlusi ja olümpiamängude tulevikku.

 
   Kasutada Tallinna Olümpialinna staatust Eesti kui reisisihtkoha turustamiseks, 

Eesti lähiajaloo selgitamiseks, Olümpiamängude ja olümpiaväärtuste propageerimiseks.



Mõnikord on vaja vaadata minevikku, et rajada tulevikku.

KULTUURIOLÜMPIAAD

 

Parandada koordineerimist kultuuri ja spordi vahel;
 

Koostada kultuuri ja spordi lõimumist soosivad kõikehõlmavad suunised;

 
Võrrelda omavahel erinevaid lahenemisnurke ja selgitada välja Eesti rahva ja võimukandjate    

ambitsioonide tase ja spetsiifilised prioriteedid kultuuri- ja spordivallas; 

Kaaluda kultuuriolümpiaadide korraldamise võimalust noorte laulu ja tantsupidude raames;

Valida igaks mitteolümpia-aastaks olümpiak ultuuri pealinn. Linnad võistlevad au ja kohustuse 

eest korraldada erinevaid olümpiateemalisi tegevusi, mis varieeruvad tippspordi- ja rohujuuretasandi 

võistlustest spetsiaalsete näituste ja kultuurisündmusteni.

 
Uued positiivsed suundumused (IOC Agenda 2020) rahvusvahelises mõtlemises, samas kultuuri 

ja spordi üha sagenev vastandamine Eestis ja rahaeraldiste piiratus on tekitanud suure vajaduse:



Selleks, et saavutada soovitud spordi mõju rahvastikule on vajalik tõsta avalike ressursside maht Euroopa 
arenenud riikide tasemele, st vähemalt €100 elaniku kohta.

Eesti Olümpiakomitee toetus „Märka järgnevat põlvkonda” järelkasvutiimi liikmetele peaks oluliselt suurenema 
ja tagama andekate noorsportlaste hoidmise spordi juures nende potensiaali maksimaalse ärakasumatiseni. 

Uute olümpiasangarite tekkimise eelduseks on sihipärane tegevus nii kabinettides kui spordiareenidel ning 
väliskonkurentidega enam-vähem võrdväärne noorte tippspordi ja eliitspordi rahastamise maht Eestis.

Rahastamise allikad:
 

AEG INVESTEERIDA

Spordi osakaalu suurendamine riigieelarves;

 Spordile, tervisedendusele ja haridusele suunatud tegevuste osakaalu suurendamine  ministeeriumite eelarvetes;

 Sihtotstarbelise loterii korraldamisest saadavad tulud;

 Sihtotstarbelised projektipõhised  lisaeraldised ROK Solidaarsusfondist;

 Sihtotstarbelised eralidsed ANOC (World Beach Games 2017);

 Sihtotstarbelised projektipõhised lisaeraldised EOC vahenditest;

 EL struktuurfondid (EU Funding Programs for Education, Training Youth and Sport 2014-2020);

 Rahvusvaheliste spordialaliitude programmid rahvuslikele alaliitudele;

 Uus ja kaasaegne EOK turunudsprogramm Eesti ja rahvusvaheliste sponsorite ja fondide kaasamiseks;



LÕPETUSEKS
Head kolleegid ja sõbrad!
Meile kui olümpiaperekonna liikmetele on Eesti Olümpiakomitee presidendid – Karl Friedrich Akel, Johan Laidoner, 
Arnold Green, Tiit Nuudi, Mart Siimann ja Neinar Seli – jätnud väärtusliku pärandi.

Sellele pärandile edasise rajamine on nii meie kohustus kui privileeg.

Meie liikumisel on nii palju pakkuda maailmale ja kaasmaalastele.

Olümpialiikumine võib meie elu paljudes valdkondades tõeliselt palju ära teha, loomulikult kuniks see jääb asjakohaseks 
ja ligipääsetavaks ning selle väärtusi hoitakse hoolikalt ja propageeritakse laialt. Me saame ja peame muutma 
noorte elusid hariduse, spordi ja olümpiaväärtuste kaudu.

Sport ja Olümpialiikumine jäävad minu elu keskmesse ning ma usun kirglikult, et me võime koos nii innustada, 
kui saavutada.

Olen valmis pühenduma Eesti Olümpiakomitee juhtimisele ning veendunud, et Olümpialiikumist esindav organisatsioon, 
EOK suudab oma liikmete toel tagada edaspidise arengu ning vastata tuleviku nõuetele ja ootustele.
 



CHAMPIONS KEEP PLAYING 
UNTIL THEY GET IT RIGHT

BILLIE JEAN KING




