
 

Austatud spordirahvas! 

Mul on heameel öelda tunnustussõnu kõigi eelkõnelejate kohta, sest meie 

tänase päeva sisulise dokumendi analüüs on toimunud hästi ja põhjalikult. 

Mulle annab see võimaluse minna igasuguse eelneva sissejuhatuseta 

kokkuvõtte tegemisele. 

Julgen väita, et seekordne spordikongressi sisu ehk ettevalmistatud eelnõu 

Riigikogule „Eesti spordipoliitika alused aastaks 2030“ on ettevalmistatud 

just nii nagu üks strateegiline dokument peab valmima: ei hakatud otsima 

nõela heinakuhjast, vaid anti hoopis paljudele nõeltele ülesanne hakata 

vaipa parandama ehk tööd tegema, nähes kõigepealt suuri asju, et jõuda 

väikeste juurde. 

Kogu tööprotsess oli väga mitmetahuline ja nägin, kui raske oli 

spordiinimestel alguses igapäevasest töörutiinist välja tulla, aga arvan, et 

tänaseks on kõigile selge, et tunnetamata suurt pilti riigi tasandilt, ei aita 

meil kunagi parandada üksikasju. Tunnetades nii välis- kui ka 

sisekeskkonda, arenguid maailmas, sidusust paljude teiste valdkondadega 

saame leida Eesti riigile spordis kõige õigema ja ratsionaalsema tee. Kogu 

strateegiatöö keskmesse tõusis kiiresti just Eesti inimene ehk kõiki tegevusi 

saab vaadata läbi Eesti inimese arengu, sest iga Eesti inimene on kulda 

väärt. 

Nii proua kultuuriminister kui ka EOK president andsid minu arvates 

spordikongressile kohe alguses õige suuna: 

Vaata tulevikku, et osata kaugusest tagasi vaadata, et näha samme ,mis 

tuleb igal päeval ette võtta. 

EOK asepresident Toomas Tõnise talle alati omase sügava faktide 

tunnetajana andis meile kõigile selge ettekujutuse, kuidas 

strateegiaprotsess toimis ja kuhu suundub. 



 

Oleme tegelikult alles ühe pikema protsessi keskel, sest peale meie kõigi 

poolt ettevalmistatud eelnõu üleandmist riigikogule algab töö järgnevate 

tasandite dokumentidega, kus me kõik kindlasti oleme aktiivsed osalejad. 

Mul on heameel tõdeda , et samuti kui ärimaailmas, on nüüd 

spordivaldkond astunud protsessi, mis ei taha lõppeda kunagi, sest nii see 

käib, et peab olema pikaajaline visioon ja üldeesmärk, mis on kogu aeg 

silme ees ja sealt tulevad verstapostid lõpuks igaks aastaks. 

Raske töö, aga just meie, kes me siin oleme, hakkamegi selles protsessis 

olema pidevas liikumises, sest keskkond muutub nii ajas kui ruumis. 

Arvan, et peale seda kongressi võib iga organisatsioon küll vaadata üle oma 

strateegiad või neid tegema hakata, et püsida oma organisatsiooni tasandil 

tänapäevases maailmas. 

Usun, et igaüks siin saalis on leidnud aega kõigile kättesaadaval olnud 

strateegilised dokumendid läbi lugeda ja läbi analüüsida, isegi tähtsamad 

kohad alla kriipsutada ning saame rahuliku südamega pärast tänast päeva 

need anda edasi Riigikogu tasandil menetluse alustamiseks. 

Spordirahvale on tänane spordikongress märgiline, sest esmakordselt on 

Eestis võimalus arutada spordi ja liikumisega seotut Riigikogu tasandil kui 

dokumenti „Eesti spordipoliitika alused aastaks 2030“. 

Hea spordirahvas! 

Kindlasti olete te läbi vaadanud ja oma järeldused teinud lisatud 

statistilistele materjalidele. 

Toon vaid ühe näite, kus arve vaadates tekkis küll imelik tunne, aga mis on 

minu arvates just see, mida riigi tasandil kiiresti ja selgelt tunnetama 

peame, sest see puudutab meid kõiki ja kogu riigi keskkonda. Mida ma 

silmas pean? 

Vaadates Euroopa Liidu statistikat, näeme näiteks, et aastal 2004 sündinud 

Eesti mees elab tervelt vaid 50-aastaseks, aga näiteks Islandil samal aastal 



 

sündinud mees 65,9-aastaseks. Oleme täna Läti ja Leedu järel selle 

näitajaga Euroopa Liidus tagantpoolt kolmandal kohal. 

Mul on küll piinlik ja usun, et eelnõu kaudu saame mõjutada nii riigi kui ka 

kõigi meie käitumist, sest eks me kõik soovi tervelt kauem elada ja see on 

ka riigile või kellele tahes ka ökonoomsem. 

Ise peale nende statistikate lugemist läksin kohe tunniks Nõmme metsa 

ideaalsetele terviseradadele ja selle eest tänu kolmikule Merko, Swedbank 

ja Eesti Energia, kes on andnud liikumisharrastusele palju toetust. 

Nüüd siis jõuan tänase dokumendi sisu juurde ning usun, et meil ei ole vaja 

täna vaadata niivõrd parimat sõnastust, vaid sisu, sest meie vormi või 

keelelisi äpardusi suudavad professionaalselt parandada töö käigus 

Riigikogu juristid. 

Mul oli heameel kuulata Liikumisharrastuse paneeli autelu ja noppida sealt 

välja mõtteteri, mis on meie eelnõu edasiliikumisel igati toeks. 

Eesmärk/suund 1 

Valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib 

Slaidil on toodud välja mõned alapunktid, aga tähtis on ,et hiljemalt 2030 

jõuame liikumises tänasele Põhjamaade tasemele. 

Tänan liikumisharrastuse paneelis osalejaid , sest nende paneel võitles 

kenasti Eesti rahvale liikumise tähtsuse selgeks tegemise eest. 

Eesmärk/suund 2 

Liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga oluline majandusharu ning 

tööandja. 

Paarkümmend aastat tagasi, kui alustasime taasiseseisvunud Eestis 

spordiorganisatsioonide ülesehitamist, ei osanud me küll ette näha paljusid 

muutusi maailma spordis ja majanduses. Täna on justkui kõik selgem, 

oleme avatud maailmas, konkurentsis teiste riikidega ning peame oskama 



 

leida oma tee. Usun, et me oleme paljuski osanud muutuvat maailma ära 

kasutada ja aru saanud, et ebaefektiivne tegevus ei vii kaugele ning ainult 

tugevamad jäävad püsima. Sport ei ole erand. 

Usun, et täna statistikas olevad (aastal 2013) 4436 spordiklubi on meie 

väikese Eesti jaoks liig ja me näeme arenguid, mil tekivad kompleksklubid. 

Juba täna on sport teenuste põhine, siin on oma ärimaailm ning see on 

andnud meile ka pähkli pureda, kuidas hoida noori eesmärgistatult 

tippsporti tegemas. 

Tuntud äriinimesed ja sporti armastavad Reet Hääl ja Valdo Kalm ning Siim 

Nõmmoja lahkasid minu meelest väga asjalikult spordi ja ärimaailma 

sidusust. 

 

 

Mina noppisin välja taolise mõttetera: 

Investeeri sporti ja liikumisharrastusse ning saad tagasi alati tervema 

inimese ja tervema elukeskkonna, rääkimata teenustest spordis, tööhõivest 

jne. 

Arvan, et sportivate Eesti tippjuhtide eeskuju ja arusaam annab meie 

ühiskonnale selge sõnumi vajadusele väärtustada sporti ja liikumist igas 

Eesti ettevõttes. 

Usun, et ka omavalitsustasand jõuab senisest veelgi rohkemale 

panustamisele ja samuti riiklik tasand, sest tegelikult terve inimene aitab 

muid riigi kulutusi alla viia. 

 

Eesmärk/suund 3 



 

Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute 

kandja. 

Antud paneelis osalejad andsid meile palju tagasisidet spordi ja liikumise 

kohta käivate väärtuste kohta. 

Olen arvamusel, et kui meil igaühel on väärtushinnangud spordile ja 

liikumisharrastusele paigas ja oleme igas mõttes kultuursed ja eetilised, siis 

kasvab ka peale ka uus põlvkond, kus teatud käitumine on 

enesestmõistetav. 

Loodan, et see saab juhtuma enne aastat 2030. 

Spordi kultuur, aus mäng, head tavad, olümpism – need ei saa tulla meelde 

vaid siis, kui midagi on viltu. 

Väärtusi spordi tuleb kasvatada iga päev ja kõik meie siin saalis oleme 

väärtuste edasikandjad. 

Pean õigeks, et toodaks esile rohkem positiivseid näiteid sportlastest ja 

treeneritest, spordijuhtidest, kes on oma väärtushinnangud selgelt paika 

pannud. 

Väga hea oli, et Gerd Kanter ja Raul Rebane avalikustasid oma ausa mängu 

kokkuleppe. 

Olgem ka teised julgemad sellist mõttekäiku hoidma ja avalikustama. 

 

 

 

 

Eesmärk/suund 4 

Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud. 



 

Martti Raju ja Tõnu Tõniste võtsid teema päris laialt ette . 

Püüan kokkuvõttena öelda, mida ei peaks unustama ja selle leiame seinalt 

olevalt slaidilt. 

Eesti vajab ikka omi olümpia ja maailma- ning Euroopa meistreid ! 

Eeskujud annavad paljudele noortele jõudu alustada tippsportlase rasket 

tööd ja oma tulemustega rõõmustada kogu eesti rahvast. 

Eesti rahvas on spordirahvas ja jääb selleks alati! 

Citius, altius, fortius 

 

Sport on valdkond, mis on seotud läbi inimese ja oma tegevuse paljude 

valdkondadega eesotsas inimese tervise, kultuuri ning kas või riigi kaitsega. 

 

Teen ettepaneku, et EOK ja Kultuuriministeerium leiaks võimaluse tänaseks 

strateegilised dokumendid ettevalmistanud juhtrühma hoida n-ö töös ka 

edasisel perioodil, et toodud mõtted ja eesmärgid jätkaks kiiret 

edasiliikumist ja jõuaks ka arengukavadesse ja tööprogrammidesse. 

Hea spordirahvas! 

Teen nüüd Teile ettepaneku meie kõigi poolt ettevalmistatud ja läbi 

arutatud eelnõu koos lisadega anda läbi Kultuuriministeeriumi Riigikogule 

arutamiseks. 

Samas palun ka avada teile antud materjalide tagakaas ja läbi selle endale 

otsa vaadata, sest teie ehk igaüks meist oleme nii tegijad kui elluviijad. 

Mida rohkem ja paremini me ise teeme, seda rohkem on riigi tasandil 

võimalik meid toetada. 



 

Tänan kõiki ja soovin kõigile pikki tervelt elatud aastaid ja häid sportlikke 

tulemusi. 

Kogu Eesti liikuma! 

Citius, Altius,Fortius 


