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EOLi arengukava 2018 - 2030

Eesmärk 1:  

Orienteerumise kandepind Eestis laieneb

Eesmärk 2: 
Noorte orienteerujate arenguks on loodud 
vajalikud tingimused

Eesmärk 3: 

Eesti on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 
konkurentsivõimeline



EESMÄRK 1:  ORIENTEERUMISE KANDEPIND EESTIS 
LAIENEB 

Orienteerumise laiem tutvustamine

Orienteerumist tutvustavate kommunikatsiooni-
ja turundustegevuste kava koostamine ja 
elluviimine.

• Avalike suhete juhi konkurss

• Telepilt MM; ERR sport: Jüriöö, Eesti MV 

• Pressiteated: fotod! 



Orienteerumise laiem tutvustamine

Kogukondade kaasamine.

• Päevakud

• Ülemaailmne orienteerumispäev (nädal) WOD



Orienteerumise laiem tutvustamine

Koostöö loodust väärtustavate 
organisatsioonidega
Jätkub pikaajaline koostöö RMK-ga, lisandub uusi 
koostööpartnereid.

• RMK

• Hea tahte leping Keskkonnaametiga 2018

• NORD töötuba okt 2019 Stockholmis 
keskkonna teemadel; EMÜ esindajaga



Klubitegevuse arendamine ja 
harrastusvõimaluste loomine

Teekonna kirjeldamine harrastajast klubi 
liikmeks (info saamisest õppe- ja 
harrastusvõimalusteni)

Kirjeldatud on tegevused, mida saab harrastajale 
pakkuda klubi ning millega saab panustada alaliit.

• Õppematerjalid: veebis, paberil

• Algajate õpe klubide juures, päevakutel



Klubitegevuse arendamine ja 
harrastusvõimaluste loomine

Päevakute ja võistluste korraldustaseme 
tõstmine

Kirjeldatud on tegevused, mida saab harrastajale 
pakkuda klubi ning millega saab panustada alaliit.

• Korraldusstandardid: päevakud, Eesti MV



Koostöö era- ja vabasektoriga

Firmapäevakute korraldamine
Ühe aasta jooksul toimub alaliidu ja ettevõtete koostöös 
vähemalt 5 firmadele suunatud päevakut.

Erinevate spordialade harrastajate kaasamine 
päevakutele.

Välja on töötatud kommunikatsioonitegevused, 
mille toel kutsutakse erinevate spordialade 
esindajaid päevakutel osalema.



Koostöö avaliku sektoriga

Kaitseväe, Kaitseliidu ja PPA liikmete kaasamine 
päevakutele ning orienteerumisega seotud 
koolitustele.

• regulaarsed teavitused päevakutest

• ühisüritused organisatsioonide töötajate ja 
liikmete kaasamiseks.



Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelise kogemuse Eestisse toomine

• Alates 2019 toimub igal aastal vähemalt üks 
välisekspertide osalusega infopäev või 
koolitus.



Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelise ekspertteadmise suurendamine

• Eestil on vähemalt 10 OJ, 5 RO ja 5 SO aktiivset 
Event Adviser’it, kes on mh tegevad IOF-i poolt 
korraldatavatel tiitlivõistlustel. 

• Igal aastal toetatakse vähemalt ühe iga ala 
Event Adviseri rahvusvahelist koolitamist.

• Kõikide olemasolevate litsentside omajad on 
oma dokumente nõuetekohaselt uuendanud. 



EOL organisatsiooni ja teenuste 
arendamine

EOL kontori, teenuste ja koosseisu arendamine

Alaliidu poolt pakutavate teenuste maht suureneb, töös 
osalevate ekspertide  tegevus professionaliseerub ja laieneb:

2019: tööle asub spetsialist avalike suhete haldamiseks
2020: EOL kontor töötab ühisel pinnal
2020: tööle asub ekspert noortespordi kureerimiseks
2021: tööle asub ekspert tippspordi kureerimiseks 
(spordidirektor)
2022: tööle asub arendustegevuste ja IT ekspert



EOLi uus kontor: 
Õpetaja 9, Tartu



EESMÄRK 2: NOORTE ORIENTEERUJATE ARENGUKS ON 
LOODUD VAJALIKUD TINGIMUSED

Koolide programmi koostamine ja 
elluviimine

• Koolidel on võimalus osaleda ühe kuu jooksul 
orienteerumist tutvustavas võistluslikus 
programmis.

• Ülemaailmse orienteerumispäeva võimaluste 
kasutamine koolides ja lasteaedades (iga-
aastane klubide koostöö haridusasutuse, 
lapsevanemate jt).



EESMÄRK 2: NOORTE ORIENTEERUJATE ARENGUKS ON LOODUD VAJALIKUD 
TINGIMUSED 

Noortetöö arendamine klubides

• Treenerite tööjõukulude toetuse kasutamise 
analüüs ja rahastamisega seotud 
protseduuride kirjeldamine 

• Klubidel on ülevaade olemasolevatest 
võimalustest ja konkreetsed juhised, kuidas 
toimub toetuse taotlemine.



Noortetöö arendamine klubides

• Osalemine rahvusvahelistes koolitus- ja 
koostööprojektides (2020)

• Noortel orienteerujatel on võimalus regulaarselt 
osaleda ala arendamisega seotud 
rahvusvahelistes projektides ning jagada ja jagada 
ning analüüsida saadud teadmisi EOL-i liikmetega. 

• Eestist on 10 noort osalenud Taanis jt 
Läänemeremaades toimuval rahvusvahelisel 
koolitusel.



EESMÄRK 3: EESTI ON RAHVUSVAHELISTEL 
TIITLIVÕISTLUSTEL KONKURENTSIVÕIMELINE 

Treenerite koolitamine

• Erialaste koolituste pakkumine

• Koolitajad

• iga-aastane koolitusplaan

• regulaarselt ka koolitajate koolitused

Kallisaba 8. – 9. november; 25 treenerit

• Orienteerumistreeneri töömudeli väljatöötamine

• Kirjeldatud on orienteerumistreeneri võimalused 
ennast Eestis treenerina teostada



EESMÄRK 3: EESTI ON RAHVUSVAHELISTEL 
TIITLIVÕISTLUSTEL KONKURENTSIVÕIMELINE 

Treenerite koolitamine

• Kehakultuuri ja spordiga seotud õpingutesse 
orienteerumise taustaga külalislektorite 
kaasamine

• Kehakultuuri õppekavade raames tegutsevad 
õppejõududena orienteerumise spetsiifikat 
tundvad inimesed (2019 – 2023)



EESMÄRK 3: EESTI ON RAHVUSVAHELISTEL 
TIITLIVÕISTLUSTEL KONKURENTSIVÕIMELINE 

Koondiste baasrahastuse suurendamine

• Sponsorsuhete arendamine ja vastava 
eksperdi kaasamine.

Eratoetuste kasv ca 20% aastas.

• Koondistele mineva EOL-i vahendite osakaalu 
suurendamine

EOL tuludest tulev osa koondiste rahastamisel 
kasvab



EESMÄRK 3: EESTI ON RAHVUSVAHELISTEL TIITLIVÕISTLUSTEL 
KONKURENTSIVÕIMELINE 

Täiskasvanute A-koondiste tugiteenuste 
tagamine

A-koondise liikmetel on võimalik kasutada 
professionaalseid tugiteenuseid. 
RO/SO koondistele on võistlustel tagatud 
rattamehhaaniku/määrdemehe teenused.

Rahvusvaheliste kogemuste analüüsimine 
koondiste ettevalmistamisel (Šveits, Põhjamaad).
Eesti on kursis rahvusvaheliste trendidega spordiala 
tippude ettevalmistamisel ja toetamisel. (2020-
2023)



EESMÄRK 3: EESTI ON RAHVUSVAHELISTEL 
TIITLIVÕISTLUSTEL KONKURENTSIVÕIMELINE 

Orienteerumisjooksu koondise arendamine

Team 2017 mudeli edasiarendamine, sh koostöö 
Kääriku spordibaasiga
Koondis harjutab koos, toimivad ühised rutiinid.

Treenerid Olle Kärner, Gion Schnyer 

NJ OJ: Elo Saue
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Tänan 
tähelepanu eest!

Küsimused


