


MISSIOON 

Tegutseda parema ja sportlikuma 
Elva ja Lõuna-Eesti nimel.



EESMÄRGID 

• Noorte- ja täiskasvanute vaba aja sisustamine spordiga ning läbi selle täisväärtusliku
ühiskonnaliikme kasvatamine.

• Elva linna, Elva- ja Nõo valla populariseerimine spordilinnana ja piirkonnale sportlikuma maine
loomine.

• Noorte – ja profispordi ürituste organiseerimise läbi linna tööhõive probleemide leevendamine
ning selle ala spetsialistide koolitamine.

• Distsipliini ja korraarmastuse kasvatamine ja kujundamine.

• Piirkonna noortele ühe elustsenaariumina sportlaskarjääri pakkumine.

• Jalgpalliks (ka muuks spordiks) vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine ning selle korrashoiu ja 
arendamise süsteemi juurutamine.

• Spordiklubi ja ürituste organiseerituse taseme pidev tõstmine ning viimine Euroopa tasemele.

• Piirkonna ettevõtetele sportliku reklaamikanali loomine.

• Piirkonna populariseerimine puhke ja spordipiirkonnana, aga ka täisväärtusliku elukeskkonnana.



KUIDAS JA MIKS KÜSK?

• Kuidas jõudsime KÜSKini?

2015 olime sunnitud otsima ja mõtlema laiemalt, seoses uue 
planeeritava väljakuga. KÜSKini tõi meid Annemai Mägi

• Miks KÜSK?

Võimalus arendada klubi läbi eneseanalüüsi ja strateegilise 
tegevuse.  Tuua välja tugevused ja nõrkused millega tegeleda.



SEEST KAASASIME 

Juhatuse liikmeid

Treenereid

Spordidirektori

Noortetöö koordinaatori 

(kokku 10 inimest)

Nendega toimusid mitmed 

näost-näkku kohtumised 

ja arutelud. Lisaks hindamiseks

McKinsey CAT mudel 



VÄLJAST KAASASIME 

Lapsevanemad

Konsultandi Annemai Mägi

Lastevanematelt palusime tagasisidet 

ja ettepanekuid e-posti teel. 

Vastused ja tagasiside laekus 

8 lapsevanemalt. 

Konsultandiga toimusid 

näost-näkku kohtumised-

vestlused

ning mitmed Skype-vestlused.



TUGEVUSED (peale analüüsi) 

• Kiire areng infotehnoloogiasse turniir.ee näitel (turniiri 
ülekanded ja tulemuste kajastamine reaalajas)

• Tugev finantsjuhtimine (finantsplaneerimine, eelarvestamine)

• Turundus, kommunikatsioon ja välissuhted (väga hea 
nähtavus ehk kogukonnale on klubi tegevus pildil, ka 
väljaspool klubi inimesed saavad head infot tehtu kohta; hea 
infovahetus vanematega

• Tugev juhtkond

• Ühtne mõtteviis

• Tunnustamine ja aastakokkuvõtete tegemine

• Treenitavate hulgast nö järelkasv - mängijate hulgast 
kasvavad välja kohtunikud, abitreenerid

http://turniir.ee/


ARENGUVAJADUSED 
(peale analüüsi) 

• Tegevused ja nende hindamine

• Inimesed, sh treenerite arendamine, et treenerid 
„käiksid ühtsemat sammu“; lastevanemate suurem 
kaasatus vabatahtlikena klubi tegevustes

• Suurem vajadus panustada treeningvõimaluste 
parandamisse (kunstmuruväljaku renoveerimine)

• Rahastuse teemad – rahastusmudel, täiendava 
rahastuse leidmine ning selle arendamise 
planeerimine



ARENGUVAJADUSED 
hetkeseis täna klubis

Tegevused ja nende hindamine

• Aastaplaan ja analüüs 2-3 korda aastas(võistlused, üritused 
jms)

• Igal projektil selge eesmärk, tegevuskava, rahavoo plaan ja 
meediaplaan 

• Igal projektil vastutustundlik juht, keda antud osa kõige enam 
motiveerib

• Uute arenguvajaduste pidev hindamine ja ideest-teostuseni 
elluviimine



ARENGUVAJADUSED 
hetkeseis täna klubis

Inimesed, sh treenerite arendamine, et treenerid 
„käiksid ühtsemat sammu“; 

lastevanemate suurem kaasatus vabatahtlikena 
klubi tegevustes

• Iga aasta 2-3 suuremat klubisisest koolitust (treeningtöö, 
meediakoolitus jms)

• Väliste konsultantide kaasamine klubi arendusse Dzintars 
Kasakz noorte projektid ja David Roufpanah klubi sportliku 
võimekuse tõstmine

• Vabatahtlike jätkuv ja selgem kaasamine. Parim näide Rain 
Suits



ARENGUVAJADUSED 
hetkeseis täna klubis
Suurem vajadus panustada treeningvõimaluste 
parandamisse (kunstmuruväljaku renoveerimine)

• 2017 Nike Arena Elva kunstmuruv (üle 500 000 €)

• 2017 Sportland Arbimäe miniarena (alla 18 000 €)

• Pidev vajaduse analüüs ja strateegiate koostamine



ARENGUVAJADUSED 
hetkeseis täna klubis

Rahastuse teemad – rahastusmudel, täiendava 
rahastuse leidmine ning selle arendamise 
planeerimine

• Klubi eelarvestrateegia selgem ülevaade ja tekkepõhiste 
vajaduste lisamine 

• Sponsorite kaasamine ja kahepoolne koostöö

• Võimalusel pidev arenguvajaduste lahendamine läbi 
meetmete (näide KÜSK vol. 2)

• Treenerite motivatsiooni- ja arengutee elluviimise esimesed 
sammud. KOV ja RIIKLIK rahastus probleem Eesti ühiskonnas.



SOOVITUSED

• Peab olema tahe muuta hetkeolukorda ja nägema suuremat 

pilti ja kasu oma kogukonnale

• Kuula inimesi seest ja väljast, tee järeldused, kaardista 

tegevused

• Ole järjepidev ja avatud, vajadusel kaasa inimesi ja parimaid 

praktikaid-teadmisi mujalt

• Ole valmis andma tagasi ehk aitama teisi ja arendama Eesti 

ühiskonda



TÄNAME KÜSKI!


