LISA 1 arengukava Eesti Orienteerumine 2030 juurde
Eesti Orienteerumisliidu tegevuskava 2019-2023
EESMÄRK 1: ORIENTEERUMISE KANDEPIND EESTIS LAIENEB
Tegevus
Soovitud tulemus
1. Orienteerumise laiem tutvustamine
1.1 Orienteerumist tutvustavate kommunikatsiooni- Eesti ja maailma tipporienteerujad on avalikkusele
ja turundustegevuste kava koostamine ja elluviimine. võrreldes tänasega tuntumad, tõuseb teadlikkus
päevakute ja teiste ürituste kohta, ala nähtavus meedias
suureneb. Vähemalt kord aastas on võimalik tippvõistlustest osa saada telepildi vahendusel.
1.2 Kogukondade kaasamine.
Orienteerumise laiemaks tutvustamiseks toimuvad üle
Eesti regulaarsed üritused (nii päevakute raames kui ka
muul moel, nt ülemaailmse orienteerumispäeva kavas).
1.3 Koostöö loodust väärtustavate
Jätkub pikaajaline koostöö RMK-ga, lisandub uusi
organisatsioonidega.
koostööpartnereid.
2. Klubitegevuse arendamine ja harrastusvõimaluste loomine
2.1 Teekonna kirjeldamine harrastajast klubi liikmeks Orienteerumishuviline omab lihtsalt ligipääsetavat
(info saamisest õppe- ja harrastusvõimalusteni).
võimalust omandada spordiala põhitõed, nii iseseisvate
õppematerjalide kui ka korraldatud õppe kaudu.
Kirjeldatud on tegevused, mida saab harrastajale pakkuda
klubi ning millega saab panustada alaliit.
2.2 Päevakute ja võistluste korraldustaseme
Lepitakse kokku korraldusstandard, sh EOL-i poolt
tõstmine.
pakutavad teenused. Sarjades tõuseb ja ühtlustub
ürituste korralduse ja sellega seotud teenuste tase. Välja
on töötatud ettepanekud EMV korralduse huvi kasvuks
(kohaliku kogukonna kaasamiseks, varustuse tagamiseks,
osalejate ringi laiendamiseks jmt).
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2.3 Algõppe tagamine.

2.4 Klubidega liitumise soodustamine.
2.5 Päevakute toimumine üle Eesti ja
harrastamisvõimaluste suurendamine.

2.6 Päevakutel sularahata arveldamise
võimaldamine.
2.7 Püsiradade võrgustiku laiendamine
3. Koostöö era- ja vabasektoriga
3.1 Firmapäevakute korraldamine.
3.2 Erinevate spordialade harrastajate kaasamine
päevakutele.
3.3 Koostöö firmaspordi eestvedajate ja SportID
tüüpi keskkondadega.
4. Koostöö avaliku sektoriga

Klubid üle Eesti pakuvad nii päevakutel kui eraldi
treeningrühmades võimalusi omandada ala
harrastamiseks vajalikud algteadmised (sh piirkonniti
vene keeles). 2019 jooksul on algõppega kaetud kõik
Tallinnas ja Tartus toimuvad päevakud, sh tutvustatakse
iseseisva õppe võimalusi.
Soodustatakse ja populariseeritakse klubidega liitumist,
mille tulemusel tõuseb EOL-i liikmetega ametlikult seotud
harrastajate arv üle 3000.
Igas Eesti maakonnas toimub orienteerumispäevakute
sari, Tallinnas ja Tartus on mitu erinevat päevakusarja.
Suureneb linnapäevakute osakaal. Suureneb päevakute
arv ja tihedus. Sarjade koguarv on vähemalt 20 ning ühe
aasta jooksul toimub kokku enam kui 350 üritust. Hooaeg
algab kevadel varem ja lõpeb sügisel hiljem.
Kõikidel päevakutel on võimalik tasuda kaardimaksega,
telefoniga, mitme korra piletiga (sh üleriigilisega) või
muul sularaha vabal moel.
Kõikide maakondlike tervisekeskuste juures on võimalik
kasutada orienteerumise püsirada (sh „Mobo“ võimalusi).
Ühe aasta jooksul toimub alaliidu ja ettevõtete koostöös
vähemalt 5 firmadele suunatud päevakut.
Välja on töötatud kommunikatsioonitegevused, mille toel
kutsutakse erinevate spordialade esindajaid päevakutel
osalema.
Firmaspordi edendajad on kursis ala harrastamise
võimalustega ning seda toetab SportID tüüpi keskkond.
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4.1 Kaitseväe, Kaitseliidu ja PPA liikmete kaasamine
päevakutele ning orienteerumisega seotud
koolitustele.
4.2 Koostöö arendamine Keskkonnaametiga.
5. Veebi- ja digiarendused
5.1 EOL kodulehe uuendamine.
5.2 Orienteerumist toetava rakenduse loomine.
6. Rahvusvaheline koostöö
6.1 Rahvusvahelise kogemuse Eestisse toomine.
6.2 Eesti esindamine IOF-s
6.3 Rahvusvahelise ekspertteadmise suurendamine

Kaitseväe, Kaitseliidu ja PPA kontaktid saavad regulaarselt
teavitusi toimuvatest päevakutest, toimivad
ühisalgatused fookusega nende organisatsioonide
töötajate ja liikmete kaasamiseks.
Keskkonnaametil on piisavalt infot ja teadlikkust, et
mõista orienteerumisega seotud tegevusi ja
arengusuundi.
EOL-i tegevusega seotud info on operatiivselt kättesaadav
(lisaks teatud osa infost vene ja inglise keeles).
Valminud on ala harrastajaid toetav rakendus (sh ürituste
kavandamine, meeldetuletused, info jagamine jmt).
Alates 2019 toimub igal aastal vähemalt üks
välisekspertide osalusega infopäev või koolitus.

Eestil on esindaja vähemalt ühes IOF-i komisjonis.
Eestil on vähemalt 10 OJ, 5 RO ja 5 SO aktiivset Event
Adviserit, 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.
7. Iga-aastase Eestis toimuva hooaja tippsündmuse väljatöötamine
7.1 Võistluse kontseptsiooni väljatöötamine ja
Valitakse võistlus ja ajaperiood, millele ehitada ürituse
toetajate leidmine.
kontseptsioon.
7.2 Esimese võistluse ettevalmistamine ja
Toimub uus või uuendatud formaadiga võistlus.
läbiviimine.
8. EOL organisatsiooni ja teenuste arendamine
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8.1 Võimalike toetajate, fondide kaardistamine.
8.2 Taotluste esitamine ja projektide elluviimine.
8.3 EOL kontori, teenuste ja koosseisu arendamine.

Valminud on loetelu fondidest, mille kaudu on võimalik
alaliidu toetuseks vahendeid küsida.
Alaliit on suutnud projektitaotluste abil katta viiendiku
oma eelarve tuludest.
Alaliidu poolt pakutavate teenuste maht suureneb, töös
osalevate ekspertide tegevus professionaliseerub ja
laieneb:
- tööle asub spetsialist avalike suhete haldamiseks
- EOL kontor töötab ühisel pinnal
- tööle asub ekspert noortespordi kureerimiseks
- tööle asub ekspert tippspordi kureerimiseks
(spordidirektor)
- tööle asub arendustegevuste ja IT ekspert

EESMÄRK 2: NOORTE ORIENTEERUJATE ARENGUKS ON LOODUD VAJALIKUD TINGIMUSED
Tegevus
Soovitud tulemus
1. Koolide programmi koostamine ja elluviimine
1.1 Kevadise EOK teemakuu programmi 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).
1.2 Koolidele ja lasteaedadele suunatud metoodilise Välja on valitud orienteerumise võimalusi tutvustavad
materjali väljatöötamine (sh „Mobo“ võimaluste
tegevused ja abivahendid, mis sobivad koolides ja
kasutamine, koolidele ja lasteaedadele mõeldud
lasteaedades esitlemiseks ja kasutamiseks.
materjalid võistluste korraldamiseks).
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1.3 Koolitajate koolitamine.
1.4 Koolijuhtide ja aineõpetajate kaasamine.
1.5 Pilootprojekti elluviimine.
2. Noortetöö arendamine klubides
2.1 Treenerite tööjõukulude toetuse kasutamise
analüüs ja rahastamisega seotud protseduuride
kirjeldamine.
2.2 Osalemine rahvusvahelistes koolitus- ja
koostööprojektides.

2.3 Noorkotkaste ja kodutütarde jt
noorteorganisatsioonide kaasamine.

2.4 Noorte- ja harrastajate treenerite leidmine ja
nende tegevuse toetamine.

3. Noortekoondised (sh juuniorid)

Koolide külastuseks vajaliku juhendamise on läbinud ca 20
ala eestkõnelejat.
Info orienteerumist tutvustavate tegevuste kohta on
koolivõrgus kättesaadav.
Orienteerumist tutvustav üritus on toimunud vähemalt
20% Eesti koolides.
Klubidel on ülevaade olemasolevatest võimalustest ja
konkreetsed juhised, kuidas toimub toetuse taotlemine.
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.
Toimub klubide, Kaitseliidu jt noorsoo-organisatsioonide
koostöö (sh koolitused, treeningud, võistlused), mille
raames on igal maleval klubide seas kindel koostööpartner
ja toimunud on vähemalt üks ühisüritus hooaja jooksul (nt
rahvusvahelise orienteerumispäeva raames).
Igas maakonnas on käivitunud vähemalt üks noorterühm.
EOL panustab osaliselt noortetreenerite töö
tasustamisesse (lisaks riigi ja klubi panusele). Läbi on
analüüsitud ja kirjeldatud, mida teatud vanuses
noorsportlane peab oskama ning kuidas selleni jõuda,
samuti on läbi arutatud võimalused treeningute
mitmekesistamiseks.
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3.1 Lisaks Lõuna-Eestile Põhja-Eestisse
saavutusspordi suunaga noorte treeningrühma
loomine.
3.2 Koondise treeninglaagrite kvaliteedi tagamine,
tegevuse tihedam sidumine täiskasvanute koondise
ja Audentese SG võimalustega.
3.3 Audentese SG õppesse andekate noorte
kaasamine.

Vajalike eeldustega noortele toimuvad ühistreeningud,
mis on ettevalmistuseks koondisesse kandideerimisel.
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Lisaks peatreenerile on ametis abitreener (sh võimaluste
kaasamine Audentese SG ja Team 2017 baasil).
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SG-s õpib 8-9 orienteerujat, kes on oma vanuseklassi
koondise koosseisus.
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EESMÄRK 3: EESTI ON RAHVUSVAHELISTEL TIITLIVÕISTLUSTEL KONKURENTSIVÕIMELINE
Tegevus
Soovitud tulemus
1. Treenerite koolitamine
1.1 Erialaste koolituste pakkumine.
Leitud on võimalikud koolitajad ning koostatud on igaaastane koolitusplaan. Regulaarselt toimuvad ka
koolitajate koolitused.
1.2 Kehakultuuri ja spordiga seotud õpingutesse
Kehakultuuri õppekavade raames tegutsevad
orienteerumise taustaga külalislektorite kaasamine.
õppejõududena orienteerumise spetsiifikat tundvad
inimesed.
1.3 Orienteerumistreeneri töömudeli väljatöötamine. Kirjeldatud on orienteerumistreeneri võimalused ennast
Eestis treenerina teostada.
2. Koondiste baasrahastuse suurendamine
2.1 Sponsorsuhete arendamine ja vastava eksperdi
Eratoetuste kasv ca 20% aastas.
kaasamine.
2.2 Koondistele mineva EOL-i vahendite osakaalu
EOL tuludest tulev osa koondiste rahastamisel kasvab.
suurendamine.
3. Täiskasvanute A-koondiste tugiteenuste tagamine
3.1 A-koondistele on tagatud baastaseme
A-koondise liikmetel on võimalik kasutada
tugiteenused.
professionaalseid tugiteenuseid. RO/SO koondistele on

3.2 Rahvusvaheliste kogemuste analüüsimine
koondiste ettevalmistamisel (Šveits, Põhjamaad).
3.3 Tugiteenuste kättesaadavuse suurendamine
(kaart, füsio, üldkehaline, meditsiiniline ja
psühholoogiline tugi, toitlustus).

4. Orienteerumisjooksu koondise arendamine
4.1 Team 2017 mudeli edasiarendamine, sh koostöö
Kääriku spordibaasiga.

võistlustel tagatud rattamehhaaniku/määrdemehe
teenused.
Eesti on kursis rahvusvaheliste trendidega spordiala
tippude ettevalmistamisel ja toetamisel.
Koondislastel on võimalik pöörduda füsioteraapiaga
tegeleva keskuse poole, tagatud on võistlusperioodi
toitlustus, koondistel on võimalus kasutada kindla
spordiarsti nõustamisteenust (sh võistlusperioodil),
psühholoogi teenuse kasutamisvõimalus. Lisaks on olemas
ekspertide kaasamise võimalus võistlustel.
Koondis harjutab koos, toimivad ühised rutiinid.

4.2 Jätkuv koostöö välistreeneritega, kogemuste
vahetamine metoodika jm osas.

EM 2020 võidetakse medal.

4.3 Koostöö võimaliku Team Estoniaga.

Loodava Team Estonia koosseisus on 2-3 orienteerujat.
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