EEVL ARENGUKAVA 2018- 2020
1. MISSIOON
EEVL on organisatsioon, mille eesmärgiks on võimlemise kui alusspordiala võistlus- ja
harrastusspordi edendamine ning erinevate võimlemislade arendamine liidu liikmete
ühistest huvidest lähtuvalt.
2. VISIOON
Võimlemine on harrastavaim spordiala Eestis, millega saab tegeleda igas vanuses ja
kõikjal. EEVL pakub liimesklubidele tuge võimlemise arendamisel. Kvalifitseeritud
treenerid ja kvaliteetsed treeningtingimused loovad eelduse edu saavutamisel.
Võimlemine on
• Alusspordiala teistele spordialadele arenemiseks
• Liikmesklubidele võimlemisalade arendamise toetamiseks
• Võimlemise harrastajatele ja sportlastele arenemise toetamiseks
• Treeneritele erialaseks arenemiseks
3. EESMÄRGID
EEVLi strateegiliseks eesmärgiks on olla jätkuvalt harrastatavaim spordiala Eestis,
tuues siia maailmatasemel võistlusi ning edu olümpiamängudel ning teistel rahvusvahelistel võistlustel.
3.1. Võimlemise kandepinna laiendamine
• Võimlemine kui harrastatavaim spordiala Eestis: registreeritud liikmeid ligi
25 000, liikmeskonna kasv
• Klubide laienemine erinevatesse Eesti piirkondadesse
• Multialade klubide tekkimine
• Tippvõistluste korraldamine
• Võimlemisinfo kättesaadavamaks muutmine
• Haritud treenerite pealekasvu soodustamine
• Võimlemisinfo kättesaadavamaks muutmine
• Maakondade võimlemispeod
• Rahvaspordiüritustes aktiivsem kaasalöömine
• 6. Eestimaa võimlemispidu
• Koostöö (üli)koolidega
• Saalide, vahendite kättesaadavus
3.2. Osalemine rahvusvahelisel tasandil
• Eesti võimleja OMil
• Eesti võimleja(te) EMi, MMi finaali pääs
• Eesti esindaja rahvusvahelisel tasandil FIGi, UEG või IFAGGi töörühmades
• Koostöö naaberriikide alaliitudega

•
•
•

Eesti koondise loomine erinevatel aladel, treeneri ja taustajõudude palkamine
Finantside leidmine kohtunike ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate sõidukulude katmiseks
Pädevate välistreenerite ja lektorite Eestisse toomine

3.3. Koostöö paranemine
• Treenerite ja võimlejate tunnustussüsteem
• Liikmete huvide jätkuv kaitsmine
• Produktiivsed mõttetalgud, aladeüleste koolituste ja seminaride korraldamine
• Probleemide kiire ja efektiivne lahendamine
• Kodulehe ja FB aktiivne uuendamine
• Treenerid suunavad võimekaid võimlejaid tugevamate treenerite juurde
• Motivatsioonipakett klubidele, et astuksid EEVL liikmeks
• Usalduslikud suhted
• Sisetülide puudumine toimkondades ja alade vahel
3.4. Võimlemisalade tasakaalustatud areng
• Kõikidel võimlemisaladel Eesti MV korraldamine
• Võistluste korraldamine samaväärsel tasemel (tulemuste edastamine, kajastamine)
• Uuendatud võistluste korraldamise reeglid
• Kõikidel aladel on õppekavad ning treenerite täiendkoolituse süsteem
• Alade toetussüsteemi loomine
• Rahvusvaheliste võistluste korraldamine erinevatel võimlemisaladel
• Rahvusvaheliste koolituste korraldamine
• Tihedam koostöö võistluste korraldajatega, EEVL rolli kasv
• Sisukas töö kutsekomisjoni ja toimkondade vahel
3.5. PR ja turundusprogrammi väljatöötamine
• Ala kajastatavuse suurenemine
• Kodulehe ja FB kaasaajastamise tulemusel külastatavuse ja tagasiside kasvamine
• Andekate võimlejate ja treenerite tuntuse esilekerkimine
• Kõneisikute esilekerkimine
• Vabatahtlike ja sportlaste kaasamine
• Pädevate spetsialistide palkamine
• “Oma näo” loomine
• Reklaam-, õppe- ja koolitusmaterjalide tootmine ja müük
• Erasektori toetuse suurenemine
3.6 IT-rakendused, litsentseerimine
• Võimlemine oleks nähtav digimeedias
• Võistlusvõimlejate litsentseerimine, nende kandmine ühtsesse andmebaasi
• Kõikide võistluste registreerimine ühtses andmebaasis

3.6 Alade eesmärgid
• Iluvõimlemine - 2020 pääs OMile (1 individuaal, rühmkava)
• Rühmvõimlemine- MMil ja EMil esikolmikus
• Sportaeroobika - WAGC finaali pääs
• Trampoliinvõimlemine - WAGC finaali pääs
• TeamGym- EMidel meeste finaali pääs
• Sportarkobaatika
• Sportvõimlemise taastamine
• Harrastusvõimlemine - poiste ja meeste osaluse kasv
• Akroaladel - laienemine erinevatesse piirkondadesse
• Uued alad- aktsepteerimine spordialadena

4. OLUKORRA ANALÜÜS (SWOT) 2017 aasta seisuga
Tugevused
• Suur harrastajate arv
• Traditsioonidega alusspordiala
• Tugevate liikmesklubide olemasolu
• Erinevate võimlemisega seotud sündmuste suur arv
• Töö noorte ja lastega
• Kvalifitseeritud rahvusvaheliste kohtunike olemasolu
• Võimlemine on olümpiaala (iluvõimlemine, sportvõimlemine ja trampoliinvõimlemine)
• Entusiastlike vabatahtlike olemasolu
• Treenerite arv ja kvaliteet
• Ühendab erinevaid alasid
• Võimlemisalade rohkus
• Ilu- ja rühmvõimlemise kvaliteet
Nõrkused
• Rahvuskoondise puudumine
• Koolitussüsteem on aegunud
• Nõrk koostöö KOV-ga, riigiga, Kaitseväega, ülikoolidega
• Nõrk bränd ja turundus (EEVL sümboolikaga meened, T-särgid jm.), vähene
tuntus
• Puudulikud võimalused võimlemise erinevate alade harrastamiseks
• Vähene lastevanemate potentsiaali kasutamine võimlemises
• Erasektori puudulik huvi
• Treenerite märkamine
• Administratiivne võimekus on nõrk ja liiga 1-inimese keskne
• Puudulikud alusdokumendid
• Erinevate võimlemisalade nõrk koostöö
• Puudub Eesti võimlemise arhiiv, andmebaas
• Vähene rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis
• 1-ala põhised klubid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipptasemel sportlaste puudus
Sportvõimlemise puudumine
Klubide vaheline vähene koostöö
Toimkondade puudulik koostöö
Üleminekutasud koormavad lapsevanemaid ning mõjutavad võimlemise mainet
Toetusrahade süsteem
Ühtekuuluvustunde ja missioonid puudumine
Treenerite ja saalide vähesus
Meeste võimlemise puudumine
Reklaamnäo ja ürituste traditsiooni puudumine
Nõrk kajastus meedias ning aeglane info levimine
Treenerite tasemekoolituse liigipõhisuse puudumine
Harrastusvõimlemise vähene toetamine ja toimkonna tegutsemine

Poliitiline rahastamine (teatud alade eelistamine)
Sõltumine riigi rahastamisest
Majanduslikud ohud (erasektori jätkuv puudulik huvi)
Demograafiline olukord
Nõrgad liikmesklubid (nõrk juhtimine, jätkusuutlikkus)
Treenerite nõrk hariduslik baas, palju madala kategooriaga treenereid
Põlvkondadevahelised erimeelsused treenerite vahel
Traumad võimlemises
Võistlussport võimlemises on piiratud vanusega
Ala subjektiivsest hindamisest tulenevad pinged
Uute spordialade pealetung, valikute paljusus
Spordibaaside puudumine
Välisriigi kõrghariduse mittearvestamine
Liikmete vähene huvi koostööks
Tippvõimlemise kadumine ilma tehniliste vahendite ja treeneriteta

Võimalused
• Aktiivsem suhtlus meediaga
• Suurvõistluste ja festivalide (sh rahvusvaheliste) korraldamine
• Koostöö Haridusministeeriumi ja koolidega, kultuuriasutustega (võimlemis- ja
tantsupeod)
• Koostöö organisatsioonidega (Laulupeo SA, teised alaliidud, spordiliidud, omavalitsused)
• Spordimeditsiini SA võimaluste kasutamine Tallinnas, TÜ Kliinikumi Spordimeditsiini Keskuse võimaluste kasutamine Tartus
• Arvamusliidrite kaasamine tegevusse (koolitused, autasustamised)
• Rahvusvaheliste seminaride, koolituste ja laagrite korraldamine
• Audentese Spordigümnaasiumi võimaluste kasutamine
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Sotsiaalmeedia võimaluste parem kasutamine
Iga-aastase Võimlemispäeva sisseviimine
Atraktiivsed alad
Võimlemise kui alusspordiala propageerimine
Erinevate vanuste kaasamine
Koolitussüsteemi arendamine
Väliskoostöö
Klubide kaasamine spordialade üleselt- infopank, turundus, alade tuntuse tõstmine, andekate ja sportlaste tuntuse tõstmine, õppematerjalid, reklaammaterjalid
Võimlejate litsentseerimine

