
Uuendatud oktoober 2020 

EESTI VÕIMLEMISLIIDU ARENGUKAVA 2018- 2021* 

 

*Eesti Võimlemisliidu juhatusel oli 2020. aastal plaanis koostada uueks OM-tsükliks 

uus arengukava (2021-2024), kuid kuna COVID-19 pandeemia tõttu jäi 2020. aasta 

vägagi poolikuks ning ka Tokyo OM on edasi lükatud aastasse 2021, siis 25. mail 2020 

toimunud EEVL juhatuse koosoleku otsustega (protokolli punkt nr. 5) määratleti, et 

EEVL 2020. aastal uut arengukava ei koosta, toimub olemasoleva arengukava täien-

damine ning pikendamine kuni aastani 2021.  

 

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  

 

EEVL-i strateegiliseks eesmärgiks on olla jätkuvalt harrastatavaim spordiala Eestis,  

tuua Eestisse maailmatasemel võistlusi ning olla edukas olümpiamängudel ja teistel 

olulistel rahvusvahelistel võistlustel nagu maailmameistrivõistlused, Euroopa meistri-

võistlused.  

 

3.1. Võimlemise kandepinna laiendamine 

• Võimlemine kui harrastatavaim spordiala Eestis – registreeritud liikmeid ligi 

25 000, liikmeskonna kasv – 27. oktoober 2020 seisuga 25 854 harrastajat 

• Klubide laienemine erinevatesse Eesti piirkondadesse – liikmesklubid 13 maa-

konnas, puudu Jõgevamaa ning Valgamaa.  

• Multialade klubide tekkimine  

• Tippvõistluste korraldamine  - viimasel kahel aastal on EEVL Eestis korralda-

nud rühmvõimlemise EM-i ja MK-etappi ning iluvõimlemise Grand Prix.  

• Võimlemisinfo kättesaadavamaks muutmine 

• Haritud treenerite peale kasvu soodustamine  

• Võimlemisinfo kättesaadavamaks muutmine  

• Maakondade võimlemispeod – võimlemispeod Tallinnas, Tartus, Võrus ja Pär-

nus 

• Rahvaspordiüritustes aktiivsem kaasalöömine 

• 6. Eestimaa võimlemispidu – 4. juuli 2021 Kalevi keskstaadionil 
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• Koostöö (üli)koolidega  

• Saalide, vahendite kättesaadavus  

 

3.2. Osalemine rahvusvahelisel tasandil 

• Eesti võimleja OMil  

• Eesti võimleja(te) EMi, MMi finaali pääs – iluvõimlemise rühmkava rahvus-

koondis 8. koht EM-il (2018), 5. koht Euroopa Mängudel (2019). 

• Eesti esindaja rahvusvahelisel tasandil FIG-i, UEG või IFAGG-i töörühmades 

– juhatuse liige Lea Kriibi alates 2018. aastast IFAGG tehnilise komitee liige  

• Koostöö naaberriikide alaliitudega – koostööplaanid Soome ning Läti Võimle-

misföderatsioonidega 2020. aasta sügisel. 

• Eesti koondise loomine erinevatel aladel, treeneri ja taustajõudude palkamine – 

kinnitatud koondis iluvõimlemises, EEVL oma füsioterapeudi kaasamine alates 

2018. aastast  

• Finantside leidmine kohtunike ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinda-

jate sõidukulude katmiseks – 2019-2020. aasta tiitlivõistlustel kohtunike kulud 

kaetud. 

• Pädevate välistreenerite ja lektorite Eestisse toomine – 2019. aastal ROK Olym-

pic Solidarity develompent programm (iluvõimlemise ekspert Venemaalt), FIG 

sprokarobaatika akadeemia (sporakrobaatika eksperdid Belgiast ja Portuga-

list). 

 

3.3. Koostöö paranemine 

• Treenerite ja võimlejate tunnustussüsteem 

• Liikmete huvide jätkuv kaitsmine 

• Produktiivsed mõttetalgud, alade üleste koolituste ja seminaride korraldamine 

• Probleemide kiire ja efektiivne lahendamine  

• Kodulehe ja FB aktiivne uuendamine – Facebookis postitused iga-nädalaselt, 

uuenenud kodulehe aktiveerimine 2021. aasta jaanuaris 

• 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 – 2020. aastal EMV kõikidel 

harrastatavatel võimlemisaladel: iluvõimlemine, rühmvõimlemine, sportaeroo-

bika, sportakrobaatika, trampoliinvõimlemine, TeamGym 

• Võistluste korraldamine samaväärsel tasemel (tulemuste edastamine, kajasta-

mine) – alates 2019. aastast EMV-de peakorraldaja EMV – ühtlane tase kõikide 

alade võistlustel 

• Uuendatud võistluste korraldamise reeglid 

• Kõikidel aladel on õppekavad ning treenerite täiendkoolituse süsteem – 2018. 

aastal kõikide alade õppekavade uuendamine ning tasemekoolituste läbi vii-

mine võimaluste piires 

• Alade toetussüsteemi loomine – noortespordi toetusrahade jagamise korra 

uuendamine 2019. aastal, võrdsustamine alade põhiselt 

• Rahvusvaheliste võistluste korraldamine erinevatel võimlemisaladel 

• Rahvusvaheliste koolituste korraldamine 
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• 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 kasva-

mine – Facebookis käesolevalt 2890 jälgijat 

• Andekate võimlejate ja treenerite tuntuse esile kerkimine – iluvõimlejate ja ilu-

võimlemise kõneisikute tuntuse kasv 

• Kõneisikute esile kerkimine 

• Vabatahtlike ja sportlaste kaasamine 

• Pädevate spetsialistide palkamine 

• “Oma näo” loomine – EEVL ühtlane graafiline disain  

• Reklaam-, õppe- ja koolitusmaterjalide tootmine ja müük – Aeroobika ja rüh-

matreeningute õpperaamatu uuendamine 2018. aastal, võimlemise sõnavara-

õpperaamatu uuendamine 2021. aastal 

• Erasektori toetuse suurenemine – projektipõhised toetused sponsoritelt 

 

3.6   IT-rakendused, litsentseerimine 

• Võimlemine oleks nähtav digimeedias 

• Võistlusvõimlejate litsentseerimine, nende kandmine ühtsesse andmebaasi – 

EEVL litsentseerimissüsteemi aktiveerimine 1. jaanuar 2021 

• Kõikide võistluste registreerimine ühtses andmebaasis – iluvõimlemine, 

rühmvõimlemine ja TeamGym ühises andmebaasis, 2021. aastal sportakrobaa-

tika liitmine andmebaasiga 

 

3.7  Alade eesmärgid 

• Iluvõimlemine - 2020 pääs OMile (1 individuaal, rühmkava) – selgub 2021. 

aasta kevadel  

• Rühmvõimlemine- MMil ja EMil esikolmikus – hetkel saavutamata  

• Sportaeroobika - WAGC finaali pääs – hetkel saavutamata 

• Trampoliinvõimlemine - WAGC finaali pääs – hetkel saavutamata 

• TeamGym-  EM-idel meeste finaali pääs – 2018. aasta EM-il Eesti TeamGym 

juunioride koondisele 5. koht  

• Sportakrobaatika 

• Sportvõimlemise taastamine – uus sportvõimlemise saal (Erika võimla) avati 

2020. aasta septembrikuus  

• Harrastusvõimlemine - poiste ja meeste osaluse kasv  

• Akroaladel - laienemine erinevatesse piirkondadesse 

• Uued alad - aktsepteerimine spordialadena – parkuuriga tegelemise huvi kasv 

ja aktsepteerimine EEVL-i poolt (2021. aasta eesmärk) 

 

 

4. OLUKORRA ANALÜÜS (SWOT) 2020 aasta seisuga 

 

Tugevused 

• Suur harrastajate arv 

• Traditsioonidega alusspordiala 
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• Tugevate liikmesklubide olemasolu 

• Erinevate võimlemisega seotud sündmuste suur arv 

• Töö noorte ja lastega 

• Kvalifitseeritud rahvusvaheliste kohtunike olemasolu 

• Võimlemine on olümpiaala (iluvõimlemine, sportvõimlemine ja trampo-

liinvõimlemine) 

• Entusiastlike vabatahtlike olemasolu  

• Treenerite arv ja kvaliteet 

• Ühendab erinevaid alasid 

• Võimlemisalade rohkus 

• Ilu- ja rühmvõimlemise kvaliteet, harrastusvõimlemise traditsioonid 

 

Nõrkused 

• Rahvuskoondise puudumine kõikide alade põhiselt  

• Koolitussüsteem on aegunud – käsil on süsteemi kaasajastamine 

• 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 – olukord viimasel kahel 

aastal paranenud ilu-ja rühmvõimlemise koha pealt 

• 1-ala põhised klubid  

• Tipptasemel sportlaste puudus 

• Sportvõimlemise puudumine – taaselustatud september 2020 

• Klubide vaheline vähene koostöö 

• Toimkondade puudulik koostöö 

• Üleminekutasud koormavad lapsevanemaid ning mõjutavad võimlemise mainet 

– üleminekutasud kaotatud 2018. aastal 

• 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 – alates 2018. aasta sügi-

sest treenerite tasemekoolitus erinevatel võimlemisaladel, eraldi harrastus-

võimlemise suund alates 2020. aasta sügisest 

• Harrastusvõimlemise vähene toetamine ja toimkonna tegutsemine 
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Ohud 

• Poliitiline rahastamine (teatud alade eelistamine) – noortespordi toetusrahade 

jagamise korra võrdsustamine alade põhiselt 2019. aastal  

• Sõltumine riigi rahastamisest 

• Majanduslikud ohud (erasektori jätkuv puudulik huvi) 

• Demograafiline olukord 

• Nõrgad liikmesklubid (nõrk juhtimine, jätkusuutlikkus) 

• Treenerite nõrk hariduslik baas, palju madala kategooriaga treenereid – järjest 

rohkem võimlemistreenerid on huvitatud jõudma vähemalt EKR_5 tasemele, 

142 EKR_5+ kutsega treenerit oktoober 2020 seisuga  

• 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 – EEVL kutsekomisjon aktsepteerib 

välisriikides omandatud kõrgharidust ning ka välismaal läbitud koolitusi, kui 

nende kvaliteet on tõestatud 

• Liikmete vähene huvi koostööks 

• Tippvõimlemise kadumine ilma tehniliste vahendite ja treeneriteta 

• COVID-19 pandeemiast tingitud raskused – võimlejate spordist loobumine  

 

 

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, oma-

valitsused) 

• Spordimeditsiini SA võimaluste kasutamine Tallinnas, TÜ Kliinikumi Spordi-

meditsiini Keskuse võimaluste kasutamine Tartus 

• Arvamusliidrite kaasamine tegevusse (koolitused, autasustamised) 

• Rahvusvaheliste seminaride, koolituste ja laagrite korraldamine 

• Audentese Spordigümnaasiumi võimaluste kasutamine 

• 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 tõst-

mine, andekate ja sportlaste tuntuse tõstmine, õppematerjalid, reklaammaterja-

lid 

• Võimlejate litsentseerimine – EEVL litsentseerimissüsteemi aktiveerimine 1. 

jaanuar 2021 


