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Arengukava 2032 protsess

• Veebruar 2019: EUL Juhatuse otsus algatada uue arengukava väljatöötamise protsess

• Märts 2019: Projektiorganisatsiooni ja tööpõhimõtete väljatöötamine

• Juuni 2019: EUL liikmete küsitlus ning selle analüüs

• September 2019: küsitluse tulemuste esitlemine EUL sügiskonverentsil

• September 2019 - mai 2020: Arengukava struktuuri väljatöötamine, töö alamtöörühmades valdkondade kaupa

• Juuni 2020: Arengukava põhimõtete esitlemine EUL liikmetele

• Juuni – august 2020: Tagasiside liikmetelt, arutelud, arengukava viimistlemine ja detailiseerimine

• Oktoober 2020: Arengukava kinnitamine EUL üldkoosolekul

Arengukava on teekaart:
see näitab, kuhu me tahame jõuda ja milliseid ühiseid
jõupingutusi selleks on vaja teha.

Arengukava on pidevalt elav:
nii eesmärgid, tegevused kui ka ressursid võivad ajas muutuda. Seega tuleb arengukava regulaarselt üle vaadata ja plaane vajadusel
muuta.
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Algõpetus
Aitame kaasa ujumise 
kandepinna laienemisele, 
ujulate võrgustiku 
arendamisele, 
rahvusvahelise edu 
saavutamisele ning 
ujumise kui eluks vajaliku 
oskuse omandamisele.

• Professionaalsus - väärtustame kvaliteeti, innovatsiooni ja jagatud teadmisi nii treeningprotsessis kui ka juhtimises. Tegutseme eesmärgipäraselt ja peame 
oma lubadustest kinni.

• Meeskonnatöö - oleme ausad, avatud, me arvestame teistega ja usaldame üksteist, luues selle läbi sünergiat. Meie huvigrupi liige on meie meeskonna 
liige.

• Pühendumus - meid ühendab kirg meie spordiala – ujumise - vastu. Iga ujumispere liige kannab ujumise innustust ka edasi teistele.
• Aus sport - lähtume oma tegevustes Euroopa Spordieetika koodeksi põhimõtetest.

Laste- ja noortesport

Saavutussport

Seeniorsport

Muud ujumisalad

Edu rahvus-
vahelisel
areenil

Teadus-
põhine ja 

süsteemne 
lähenemine

Arengut 
toetav taristu

Maine-
kujundus ja 
kogukonna-

tunne

Liikmeskonna 
kasvatamine

Oleme kõige kiiremini arenev ning mõjukas professionaalsete spordiklubide liit Eestis. Kaasame suurima arvu harrastajaid ja oleme 
edukad rahvusvahelisel areenil.

• Harrastajate arvu tõus – taimelava liikmetele ja saavutusspordile
• Saavutusspordi taseme tõus – rahvusvaheline oskusteave ja tiitlivõistluste tulemused
• Tugev ujumispere – juhtiv alaliit, professionaalsed liikmed, uued initsiatiivid
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Slogan

Visioon ja eesmärgid

Missioon

Väärtused

Strateegilised arengusuunad



Ühtsus, kultuur ja väärtused, 
organisatsioon, 
kommunikatsioon, 
mainekujundus, 
kogukonnatunne, motivatsioon, 
suhtumine

Kohtunikud, treenerid, 
metoodika, võistluskorraldus, 
juhtimine, rahvusvaheline 
oskusteave, professionaalsus

Taristu, partnerid ja toetajad, 
meedia, teaduspõhine 
lähenemine, meditsiin, 
digitaalsed lahendused

Teekaart

Vundamendi loomine, millele üles 
ehitada süsteemne tegevus

Vahendite ja tippkvaliteedi 
lisamine püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks

Kompetentside kasvatamine, 
konkurentsieeliste tekitamine

Visioon 2032:

Oleme kõige kiiremini arenev 
ning mõjukas 

professionaalsete 
spordiklubide liit Eestis. 
Kaasame suurima arvu 

harrastajaid ja oleme edukad 
rahvusvahelisel areenil

Me tahame!

Me oskame!

Me teeme!



Strateegilised eesmärgid: Algõpetus

Harrastajate arvu tõus –
taimelava liikmetele ja 
saavutusspordile

• Toimub regionaalne laste ujumise algõpetus sellele regioonile kõige efektiivsemal ja 
sobivamal viisil nii, et vähemalt 90% 11-aastastest lastest oskaks ujuda

• Igal Eesti elanikul on kõrge teadlikkus ujumisoskuse olulisusest, tahe ujuma õppida 
ning ujuma õppimiseks võimalusi luua

• Koolikohustusliku ujumisprogrammi jätkuvus

Saavutusspordi taseme 
tõus – rahvusvaheline 
oskusteave ja 
tiitlivõistluste tulemused

• Eesti tippujujad on kaasatud laste motiveerimisse ujumispordiga tegelemiseks
• Klubide seeniorsportlased on kaasatud laste motiveerimisse ujumisspordiga 

tegelemiseks

Tugev ujumispere – juhtiv 
alaliit, professionaalsed 
liikmed, uued initsiatiivid

• Igas piirkonnas on kompetentsete ja oma tööga rahulolevate ujumisõpetajate vajadus 
kaetud vastavalt õppeprotsessi kirjelduses toodud soovitusele (minimaalselt iga 12 
õpilase kohta üks õpetaja).



Strateegilised eesmärgid: Laste- ja noortesport

Harrastajate arvu tõus –
taimelava liikmetele ja 
saavutusspordile

• Klubide/koolide/ spordiühenduste kasv laste- ja noorte treeningtöö elluviimiseks
• Laste ja noorte regulaarne, mitmekülgne ning plaanipärane treeningtegevus
• Laste- ja noorte arvu kasv ca 13 000 kuni 26 000 harrastajani

Saavutusspordi taseme 
tõus – rahvusvaheline 
oskusteave ja 
tiitlivõistluste tulemused

• Sertifitseeritud treenerite arvu kasv noorte saavutusspordi valdkonnas
• Treenerikutsega on ca 400 treenerit, kellest ca 65% on vähemalt 5 kategooria 

tunnistusega

Tugev ujumispere – juhtiv 
alaliit, professionaalsed 
liikmed, uued initsiatiivid

Taristu
- Ujulate võrgu laienemine üle Eesti
- Regionaalne laienemine
- EUL kui partner ujulate planeerijatele, ehitajatele ja operaatoritele



Strateegilised eesmärgid: Saavutussport

Harrastajate arvu tõus –
taimelava liikmetele ja 
saavutusspordile

• Saavutusspordiga tegelevate JUN/ABS klassi ujujate arvu kasvatamine min 600 
sportlaseni

• Regionaalne kattuvus 50m ja/või 25m ujulatega
• Eestis 50m väliujulate rajamine omavalitsuste toel

Saavutusspordi taseme 
tõus – rahvusvaheline 
oskusteave ja 
tiitlivõistluste tulemused

• Täiskasvanute tiitlivõistlustelt (EM, MM, OM) medalite võitmine
• Saavutusspordi treenerite (noored-juuniorid-absoluut) kompetentsi tõstmine
• Alaliidus on tagatud kohtunike kvaliteedi ja kvantiteedi järjepidevus

Tugev ujumispere – juhtiv 
alaliit, professionaalsed 
liikmed, uued initsiatiivid

• Tagada toimiv ujumiskogukond, kes läbi pikema ujumiskarjääri panustavad tulevikus 
erineval viisil peaeesmärgi (Eesti inimeste ujumisoskuse tõstmine) täitmiseks –
tulevased treenerid, algõpetuse õpetajad, kohtunikud, lapsevanemad, klubide juhid 
jms. Lisaks hoiab treenerid motiveerituna ja toetab tiitlivõistluste finaali tasemel 
tippujujate teket.



Strateegilised eesmärgid: Seeniorsport

Harrastajate arvu tõus –
taimelava liikmetele ja 
saavutusspordile

• Klubides on tekkinud mastersspordi osakonnad
• On kujunenud üle-Eestiline mastersite kogukond 2000-3000 liikmega
• Masters-tegevuse koordineeritakse süsteemselt üle-Eestiliselt
• Alaliidus on kasutusel kommunikatsiooniplatvorm, milles seeniorspordil on oma osa
• Toimub regulaarne koostöö meediaga, info jagamine ja masside kaasamine

Saavutusspordi taseme 
tõus – rahvusvaheline 
oskusteave ja 
tiitlivõistluste tulemused

• RV seeniortiitlivõistluste esikuuiku kohtade arvu kasv
• Rahvusvaheliste seeniorspordi tiitlivõistluste korraldamine Eestis
• Treeningutel rakendatakse kaasaegseid seeniorspordi-spetsiifilisi metoodikaid
• On tagatud järjepidev arstlik kontroll ja kompetents

Tugev ujumispere – juhtiv 
alaliit, professionaalsed 
liikmed, uued initsiatiivid

• Masters kogukonna liikmete rahulolu kasv
• EUL väärtuste juurutamine, kõrgel tasemel suhtluskultuur
• EOK hea Juhtimistava juurutamine
• Ühised regulaarsed üritused seeniorsportlastele
• Kogukonna ühtekuuluvustunde saavutamine



Strateegilised eesmärgid: Muud ujumisalad

Harrastajate arvu tõus –
taimelava liikmetele ja 
saavutusspordile

• Kujundujumise ja veepalli spordi kandepinna laiendamine üle terve Eesti
• Andekate noorte otsimine, treenimine ning kasvatamine pühendunud kujundujujateks 

ja veepalluriteks, et nad oleks võimelised Eestit edukalt esindama rahvusvahelistel tipp-
ja tiitlivõistlustel

Saavutusspordi taseme 
tõus – rahvusvaheline 
oskusteave ja 
tiitlivõistluste tulemused

• Osalemine LEN või FINA MM-idel (noored, juuniorid, seeniorid)
• Võidud kvalifikatsiooni-startidel OM-il osalemiseks
• Kujundujumise ja veepalli treenerite koolitamine. Koolitusprogrammi arendamine.
• Eesti kujundujumise ja veepalli esindajate osalemine FINA kohtunike koolitusel

Tugev ujumispere – juhtiv 
alaliit, professionaalsed 
liikmed, uued initsiatiivid

• Kujundujumise ja veepalli aktiivne arendamine. Eesti kujundujumise ja
veepalli esindamine rahvusvahelises spordiliikumises.
• Minimaalselt üks sobilik spordiobjekt viies või rohkemas maakonnas



EUL eelarvemahu prognoos

2020

2032
0,6 MEUR

1,5 MEUR

2026

Visioon 2032:

Oleme kõige kiiremini arenev 
ning mõjukas 

professionaalsete 
spordiklubide liit Eestis. 
Kaasame suurima arvu 

harrastajaid ja oleme edukad 
rahvusvahelisel areenil



Järgnevad sammud

1. Ootame EUL liikmetelt tagasisidet:
• 19.06-ks saata kirjalikult ettepanekud peeter.matt@hotmail.com
• 30.06 toimub EUL liikmetele Arengukava I arutelukoosolek
• 13.08 toimub EUL liikmetele Arengukava II arutelukoosolek

2. Arengukava viimistlemine ja detailiseerimine

3. Arengukava kinnitamine EUL üldkoosolekul oktoobris 2020



TÄNAN


