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Tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad! Olümpiakomitee president, spordijuhid, 

treenerid, spordisõbrad, kõik kongressist osavõtjad! 

 

Kuigi tänane foorum kõneleb tulevikust, pöördugem korraks mõttes ajas tagasi. 

Meenutage oma elu esimest mälestust  või tunnet seoses sportimisega.  

 

Küllap on nende seas mõni hetk, kui jooksite nii kiiresti, justnagu jalad ei puudutakski 

maad;  või kui ühtäkki püsisite vee peal ja oskasitegi ujuda; tunne, kui teie löödud pall 

lendas väravasse ja sõbrad karjusid tunnustavaid sõnu; või hoopis see päev, kui jooksite 

suuremate laste järel, kisades: oodake mind ka! ja jäite ikkagi maha! Ning sel hetkel 

lubasite endale, et ühel päeval olete neist kõigist kiirem. 

 

Paljude heade omaduste seas, mis spordil on, troonivad mõned – need on oskus 

eesmärkide nimel meeskonnaga koostööd teha ja vaeva näha ning oskus mõista, et 

keegi ega miski pole täiuslik iseeneses, vaid puudused on võimalik treenida voorusteks 

ehk, palun väga, võitudeks.  

 

Lubage siinkohal väljendada tunnustust ja tänu kõigile sportlastele, treeneritele ja 

spordikorraldajatele, kes on loonud oma sihikindla ja visa tööga Eesti rahvale 

spordivaimu, au ja kuulsust, tuntust ja head mainet. 

Olümpiamedalid, autasud maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt kinnitavad ikka ja 

jälle, et ka väiksemaarvuline rahvas on võimeline tippkonkurentsis läbi lööma ning siin 

ollakse valmis sangarite sünnile kaasa aitama. Elagu meie sportlaste võidukad hetked, 

mis tõstavad kõigi eneseteadvust, usku oma rahvasse ja ka iseendasse. 

Samavõrra suur tänu kuulub kõigile, kes aitavad leida esimese teeotsa spordi juurde ja 

hoiavad ülal spordivaimu kõigis Eesti nurkades.  

 

Spordil on veel üks vaimustav  omadus. Ta õpetab eesmärke seadma, ükskõik kui 

kõrgeid. Tänane kongress peab seadma need eesmärgid järgmiseks 15 aastaks. 

Õigupoolest on need eesmärgid juba sõnastatud visioonidokumendis „Eesti 

spordipoliitika põhialused aastani 2030“. 

 

Esitades küsimuse, mis on uutmoodi järgmisel 15 aastal Eesti spordis, meenub anglo- 

ameerika traditsioon. Kui pruut läheb altari ette, peab tal seljas olema midagi vana, 

midagi uut ja midagi sinist. Nii spordikauge, kui see võrdlus teile tundubki, ometi saab 

järgmised 15 aastat kõik uue ehitada juba olemasolevale baasile ehk vanale. Ja tulevik 

peab sisaldama kindlasti mõnda helesinist unistust. 

  



 

Mis see vana endast kujutab? 2002.aastal leppisid spordiinimesed kokku ning seadsid 

eesmärgiks tosina aastaga luua kõikjale Eestisse nüüdisaegsed spordirajatised. 

Praeguseks on see plaan koostöös riigi ja omavalitsustega teostunud. Üle Eesti on 

ehitatud staadionid, spordisaalid, ujulad, terviserajad ja tervisespordikeskused. Lisan siia 

isiklikud lemmikud – kergliiklusteid kilomeetrite kaupa. Igas maakonnas on vähemalt 

üks tervisespordikeskus, mille olemasolu eest peaksid võrdselt hea seisma maakondlik 

ja piirkondlik spordiliit ning kohalikud omavalitsused ja nende liidud. Kokkuvõttes, väärt 

otsused ja väärt teod!  

 

Arvult kaheksas spordikongress on mõneti sümboolne, kui tõmmata paralleele hiina 

kultuurist. Kaheksat peetakse Hiinas eriliselt õnnelikuks numbriks, sest hääldub 

samamoodi nagu edenemine või õitseng või rikkus. Ja eelnevatest kongressidest erineb 

seekordne oluliselt seetõttu, et visioonidokumendi on kokku pannud spordiüldsus, 

spordiliidud. Kõik inimesed, kellel oli tahtmist sõna sekka öelda, said öelda – pole 

kabinetivaikuses sündinud dokument.  

 

Kuigi täna räägitakse tulevikust väga mitmes ettekandes ja väga põhjalikult, toon välja 

vaid mõned olulised rõhuasetused, mis koorusid spordiorganisatsioonide koostöös 

teostatud analüüsidest.   

 

Aastal 2030 peab eesti inimeste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu vastama 

Põhjamaade tasemele. Ja see on nõudlik tase. Kõigil soovijatel on kasutada kehalist 

aktiivsust soodustav elukeskkond koos kaasnevate teenustega. See kõik toetab inimeste 

tervena elatud eluiga, eneseteostust ja elukvaliteedi tõusu. 

 

Pisut keeruline jutt, eks ole! Mis siis toimub lähematel aastatel? Mõned iseloomulikud 

arengud: on tõsiasi, et suureneb jätkuvalt inimeste vaba aja ressurss, koos sellega soov, 

vajadus ja võimekus seda kasulikult ja huvitavalt sisustada. Ja sportimine on hea valik 

alati.  

Kasvab liikumisvormide paljusus, tähtsustuvad tervist, üldist töövõimet ja heaolu 

toetavad tegevused ühiskonnas.   

Suureneb liikumise, sportimise ja vaba aja sportlikult veetmise teenuste ning kaupade 

sektor, seega ka seal töötavate inimeste osakaal. Intensiivistub urbaniseerumine, 

aastaks 2050 elab 70–80% maakera elanikkonnast suurtes linnades. Ressurss kandub 

tippspordi kõrval üha enam liikumisharrastuste valda. Sünnib juurde uusi „noori ja 

noorte“ spordialasid, mis mõjutavad ka Olümpiamängude programmi. Toimub nn. Ida 

pealetung, st. idamaiste spordialade populaarsus ja nende alade juhendajate arv kasvab. 

Tippsport kaldub rahvuslikult esindatuselt enam klubi ja indiviidi keskseks. Jätkub 

tippspordi globaliseerumine. Ostetakse sisse sportlasi, treenereid jt spetsialiste ning 

„omad“ treenivad enam välismaistes tipp- ja tõmbekeskustes. Oluline on mainida, et 

organiseerunud sporditegevus areneb kahel suunal: 

 



 

- klassikaliste spordiklubide suund, kus valdavalt lapsed ja noored harrastavad 

treenerite juhendamisel erinevaid spordialasid, sõltuvalt eesmärgist ja võimekusest 

mängurõõmust kuni võistlusspordini; 

 

- kommertsklubide ja tasuliste spordiürituste suund, kus pakutakse erinevaid nö. 

moodsaid tooteid ja osalemist kõigile. 

 

Kus on siin see helesinine unistus, mis peab ka paketti kuuluma? On väga mõistlik 

areng, et keskmesse asetub järgneval perioodil inimene, sporti harrastav ja spordist 

rõõmu ja naudingut saav inimene. Sportiv inimene. Vähem investeeringuid taristusse. 

Praktilise teemana jääb üles suurte spordikeskuste jätkusuutlik majandamine 

kaugemates maakohtades, kus sporti harrastavate inimeste arv on väiksem ning vajadus 

doteerimise järele suurem ja tõenäoliselt kasvab. Samas ei saa unustada seda, et 

suurtest linnadest eemal on sportimise jaoks puhtam keskkond ja veekogud, see on 

lisaboonus, mis visioonis ei kajastu, aga on ka tähtis asjaolu.  

 

Tahan lisada veel ühe detaili, mida ei peagi üheski visioonis mainima – spordi- ja 

liikumise pisikuga nakatamisel on ülisuur roll jätkuvalt perekonnal. Isa ja ema on need, 

kes aitavad lapse kaasasündinud liikumisrõõmu elukestvaks vajaduseks ja väärtuseks 

kujundada kõige alguses – eelkõige oma eeskujuga ja valikutega . 

 

Lühidalt – järgmised 15 aastat olgu esiplaanil inimesed – nii harrastus- kui 

tippsportlased ning sporditreenerid. Treeneritest mõni sõna eraldi.  

 

Uuest aastast teatavasti on eelarves 3,51 miljonit eurot, et tagada palgatoetus ja 

kindlamad sotsiaalsed garantiid laste ja noorte treeneritele, seda koostöös treenerite 

tööandjatega. Arvutipõlvkondade meelitamine ja motiveerimine sporti tegema ning 

liikumist harrastama on kindlasti järgmise aastakümne tähtis missioon nii spordi- kui 

haridusorganisatsioonide jaoks. Treenerid on siin võtmeisikud.  

 

Riigikogu võttis eelmisel nädalal ühehäälselt vastu vajalikud spordiseaduse 

muudatused. Sihttoetuse eraldamise põhimõtted kinnitatakse ministri määrusega. 

Taotluste vastuvõttu alustatakse veel novembris. Jõulukuul saavad taotlejad kätte 

otsused toetuste eraldamise kohta. Palgatoetust saavad oma treenerite jaoks taotleda 

spordiklubid, kes on kantud Eesti spordiregistrisse ja spordikoolid, kelle andmed on 

esitatud Eesti hariduse infosüsteemi. Toetust saab taotleda laste ja noortega 

tegelevatele treeneritele, kellel on vähemalt viies kutsetase. Selliseid treenereid on 

Eestis ligikaudu 1200, kes treenivad 80 000 last ja noort. Need esimesed sammud ja 

lisarahastus pikemas perspektiivis peab kaasa aitama, et kõrgema kutsetasemega 

treenereid jagub igasse maanurka, aga ka uue põlvkonna treenerite pealekasvu.  

 

Enamik inimesi Eestis teab, et 2014. aasta on liikumisaasta. Kultuuriministeeriumi 

teema-aastana suurepärane valik. Kas ka enamik harrastab seetõttu rohkem sportlikku 



 

liikumist? Teadlaste arvates peaks iga inimene liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks 

korda nädalas. Uuringute kohaselt tegeles aasta alguses liikumisharrastusega piisavalt 

kuni 39 protsenti Eesti elanikest. Liikumisaasta soov on olnud tõsta aktiivsus 45%-ni. 

Kuigi aasta lõpuni on veel pisut aega, siis saab täna öelda, et ollakse eesmärgile 

lähemal kui kunagi enne. Protsentidega on nagu on. Ega me nende pärast liigu, vaid 

ikka tervise ja heaolu tunde pärast. Aitäh EOK-le, kes viis selle projekti ellu ning 

liikumisaasta vahvale maskotile laiskloomale, kes on oma tavapäratu eeskujuga 

motiveerinud paljusid inimesi õue minema, et natuke jalutada, sörkida või rattaga sõita. 

 

Te küsite nüüd aga mis saab spordi pahupoolest, kas see kaob järgmise 15 aastaga. Ma 

pean silmas dopinguteemat ja kokkuleppemänge. Maailm on läbi põimunud ja pahupool 

ei säästa ka meid. Spordivaldkonna tegemiste peamisi eesmärke on, et Eesti inimesed 

oleksid sportlikud, seetõttu tervemad, aga ka teadlikud spordiga kaasnevatest riskidest. 

 

Spordis ei ole kohta keelatud ainetele, ebaausa mänguga käib kaasas tõsine risk 

tervisele. Eriti oluline on seda teadvustada harrastussportlastel. Rollid Eesti 

dopinguvastases võitluses on jaotatud mõistlikult, koostööd saab veelgi parandada. 

Sport on Kultuuriministeeriumi vastutusalas ja võitlus dopinguga on üks olulistest 

tegevussuundadest. Eestis rakendatakse rahvusvahelisi õigusakte ja kokkuleppeid. Igas 

riigis peab olema dopinguteemadega tegelemiseks ellu kutsutud dopinguagentuur, 

Eestis on selleks SA Eesti Antidoping. SA teeb oma tööd nende ressurssidega, mis neil 

kasutada on, hästi.  

 

2015. aasta algusest hakkab kehtima maailma antidopinguagentuuri (WADA) uus 

koodeks, mis on kohustuslik kõigile WADAga liitunud riikidele, ka  Eestile. Sellest 

koodeksist tulenevalt vaadatakse koos SA-ga Eesti Antidoping, Eesti Olümpiakomiteega, 

teiste ministeeriumidega veelkord üle võimalused, kuidas dopingu vastu tulemuslikult 

võidelda. Sama asi kokkuleppemängudega. Spordi pahupoole kombitsad tuleb raiuda 

eos.  

 

Tahan lõpetuseks öelda sõnad, mida armastas öelda iseendale Goethe. 

„Olen jõudnud hirmutavale järeldusele, et ma ise olengi otsustav element. Minu 

suhtumine loob kliima, minu tuju muudab ilma, minus endas on tohutu jõud muuta elu 

õnnetuks või rõõmutoovaks.“ Sama on spordiga – kes tahab, saab, kes ei taha, seda ei 

paranda ka kõige parem visioon. Edu kongressile, Eesti spordile ja kõigile, kes spordielu 

eest veavad ja tagant tõukavad. Aitäh Eesti maksumaksjatele ja ettevõtjatele, kes on 

spordivaldkonda panustanud. Olen veendunud, et heas koostöös suudame täita Eesti 

spordi neli suurt eesmärki: valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib; liikumine ja sport 

on oluline majandusharu; liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete 

väärtushinnangute kandja; Eesti riik on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja 

väärikalt esindatud. 

 

Tänan tähelepanu eest! 


