
EESTI JUDOLIIDU ARENGUKAVA 2021 - 2025 

 

Esimene judovõistlus Eestis toimus 1969. aastal ja Eesti Sambo -ja Judoföderatsioon on loodud 1971. 

aastal. Tänavu tähistab Eesti judo oma viiekümnendat sünnipäeva.  

Eesti Judoliit on mittetulundusühinguna tegutsev ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud 

judo harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele ning mis ühendab judoga tegelevaid ja judot 

toetavaid spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi Eestis. 

 

1. MISSIOON 

Judo on rohkem kui sport – judo on elustiil ja kasvatusviis. 

EJL missiooniks on kasvatada harmooniliselt arenenud kodanikke, kes panustaksid maksimaalselt oma 

riigi arengusse tulevikus. 

 

2. VISIOON 

EJL soov on suurendada judo harrastajate arvu laste -, täiskasvanute -, seeniorite ja erivajadustega 

inimeste hulgas. Tahame, et tekiks rohkem suuremaid ja võimekamaid klubisid. Soovime oluliselt 

laieneda geograafiliselt üle Eesti. Püüdleme selle poole, et ka koolides võetakse programmi laste 

arendamine läbi judo.  

 

3. EJL PÕHIVÄÄRTUSED 

• Suur harrastajate hulk 

• Geograafiliselt lai kandepind 

• Avalikkuse ees hea kuvand 

• Kõrge kvalifikatsiooniga treenerid 

• Heade sportlike tulemustega ja õigeid väärtusi edasi kandvad noored 

• Rahvusvaheliselt head tulemused 

• Judo kui spordi ja kasvatusfilosoofia positiivne kuvand 

• Hea koostöö Eesti Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomiteega, kohalike 

omavalitsustega ning teiste alaliitudega, samuti Rahvusvahelise Judoföderatsiooni ja Euroopa 

Judoliiduga 

 

4. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS 

Üldiseloomustus 

• Judot harrastab Eesti Spordiregistri andmetel Eestis 3928 inimest, 36 spordiorganisatsioonis ja 

25 spordikoolis. 

• Eesti Judoliit on üleriigiline katuseorganisatsioon, kellel on 2020.a. seisuga 45 liikmeklubi. 

• Eesti Judoliit on koos Eesti Kutsekoja ja ülikoolidega koolitanud ligi 100 judotreenerit, kellest 

kehtivat judotreeneri taset omab 2020.a. 69 treenerit. 



• EJL juhatuses on 6 liiget, viimased uue juhatuse valimised olid 2017 aasta märtsis. EJL 

Juhatus juhindub põhitegevuse põhikirjalistest eesmärkidest. Peamisteks tegevusteks, mida 

finantseeritakse EJL eelarvest: 

o Alaliidu tegevuseks. 

o Eesti meistrivõistluste korraldamine kuues vanuseklassis + Eesti karikavõistlused. 

o Koondiste ettevalmistus ja võistlused. 

o Tallinn Open – Olümpiamängude kvalifikatsiooni turniir, mis on suunatud 

täiskasvanutele. 

o Erinevad koolitused (treenerid, kohtunikud, sportlased). 

o Turundus. 

o Treeningsaalide rent.  

o Aasta parimate autasustamine.  

o Rahvusvaheline liikmemaks. 

o Kohtunike lähetamine turniiridele.  

• Hea koostöö Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohalike 

omavalitsustega ning teiste organisatsioonidega 

• Hea koostöö Rahvusvahelise judoföderatsiooni ja Euroopa Judoliiduga. 

 

Tegevuskeskkonna analüüsi esitlemine 

• TUGEVUSED 

o Inimesed, kes on alaliiduga pikalt seotud ja pidevalt ennast arendavad. 

o Väga hea info liikumine läbi alaliidu sekretäri. 

o Alaliidus inimeste omavaheline hea läbisaamine.  

o Stabiilne eelarve. 

• NÕRKUSED 

o Puudub inimene, kes tegeleks pidevalt turundusega. 

o Puudub alaliidu töötajate koolitus.  

• VÕIMALUSED 

o On välja töötatud Kultuuriministeeriumi ja Olümpiakomitee poolt rahastamise mudel, 

mis annab meile stabiilsuse eelarve koostamisel.  

o Suurendada alaliidul ja klubidel judo propageerimist läbi erinevate sotsiaalmeedia 

kanalite.  

o Treenerite puuduse tõttu kasutada väiksemates linnades kehalise kasvatuse õpetajaid 

judoalaste teadmiste edasiandmiseks (eelnevald tehes neile judoalaseid kursuseid).  

• OHUD 

o Teatud regioonides on treeningmaksude tasumine probleemiks seoses vanemate 

madalate sissetulekutega.  

o Väiksemates linnades puudub treenerite juurdekasv, mis võib takistada geograafilist 

laienemist ja samas ka praegu toimivates keskustes judo tegevuse jätkusuutlikust.  

 

 

 

 

 



5. STRATEEGILISE ARENGU VALDKONNAD

5.1. KANDEPIND  

• Noortesport  

• Veteranide sport 

• Puuete ja erivajaduste inimestele mõeldud judo 

• Judo koolides ja lasteaedades 

• Üliõpilasport 

• Klubisport 

• Spordikoolid 

5.2. HARRASTUSSPORT 

• Judo kui kasvatusviisi propageerimine. 

• Judo kui spordiala, mis on kõigile taskukohane. 

5.3. TREENERITE KOOLITAMINE 

• Kaasaegsate treeningmetoodikate väljatöötamine ja viimine igapäevasse treeningprotsessi. 

• Rahvusvahelise kogemuse talletamine, tutvustamine koostöö laagrites välismaiste treeneritega 

ja nende teadmiste edasi andmine noortele treeneritele. 

5.4. KOONDISED 

• Koondiste ettevalmistamine tiitlivõistlusteks. 

• Kadettide vanuseklassi koondis - 7 inimest. 

• Juuniorite vanuseklassi koondis - 5 inimest. 

• Täiskasvanute koondis - 5 inimest. 

5.5. KOGUKOND 

• Spordiala populariseerimine kaasaelajate/fännide seas.  

 

6. STRATEEGILISED EESMÄRGID 

6.1 JUDO KANDEPIND 

• Lastele ja noortele ala muutmine atraktiivseks ja selle harrastamine huvitavaks. 

• Judo õpetamine kooliprogrammi osana nii tavakoolides kui ka erivajadustega laste koolides.  

• Üliõpilassportlastele sportlaskarjääri jätkamise võimaluste tagamine. 

• Veteranide judo propageerimine läbi erinevate põlvkondade. 

• Judo kui laialdase ajaloolise taustaga Olümpia spordiala kandepinna laiendamine nii 

harrastajate arvu kui ka Eesti geograafiliste keskuste mõttes. 

• Tugevate judokeskuste/klubide järjekindel areng. 

Edu strateegia 

• Koostöös riigi- ja kohalike omavalitsustega judo kui arendava spordiala suurema populaarsuse 

saavutamine. 

• Kodu, kooli, klubide ja alaliidu suurem koostöö noorte toomisel ja hoidmisel judo juures. 

• Kaasaegsetele treening – ning võistlustingimuste loomisele kaasaaitamine. 



• Rahvusvahelisele noortespordi arendamisele kaasaaitamine : MM, EM, EYOF, regionaalsed 

võistlused ja traditsioonilised turniirid. 

• Judo hoidmine ja lülitamine ülikoolide spordiklubide tegevusse Tallinnas, Tartus, Pärnus ja 

Narvas. 

• Kaasaaitamine uute spordiklubide tekkele väiksemates Eesti linnades. 

• Suuremates linnades suuremate ja tugevate klubide tekkimisele kaasa aitamine.  

• Armee ja politsei judo.  

• Eesti meistrivõistluste läbiviimise lai geograafia. 

6.2. HARRASTUSSPORT 

• Kaasaegsete , kodukohale lähedal asutavate judosaalide võrgustiku laienemine. 

• Koostöös riigi – ja kohalike omavalitsustega spordisõbraliku spordibaaside kasutamise 

hinnapoliitika ning sportimist soodustava maksupoliitika kujunemisele kaasaaitamine. 

• Aktiivne, avatud ja eesmärgi pärane koostöö kõigi era ja avalike institutsioonidega, sh. 

meediaga püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 

• Veteranide kaasamine klubide treeningprotsessi.  

6.3. TREENERITE KOOLITAMINE 

• Tagada kõrge kvalifikatsiooniga ja motiveeritud treenerite olemasolu ja järelkasv. 

• Tervikliku koolitussüsteemi toimimise tagamine Tartu ja Tallinna Ülikooli koolitustel. 

• Motivatsioonisüsteemi loomine treeneritele ja pideva enesetäienduse vajalikkuse 

teadvustamine. 

• Rahvusvaheliste teadmiste vahendamine välismaa treeneri kaasamisel treeninglaagrisse. 

• Meie treenerite lähetamine rahvusvahelistele seminaridele (IJF Academy). 

Edu strateegia 

• Treenerite koolitamine III, IV, V,VI, VII tase. 

• Treenerite motiveerimine. 

 

6.4. TIPPSPORT 

• Saavutada igal aastal Euroopa ja maailmameistrivõistlustel vähemalt 1. – 7. koht. 

• Igas vanuseklassis vähemalt ühe sportlase jõudmine maailmareitingus TOP 20 hulka. 

• Alale sponsorite leidmine.  

Edu strateegia 

• Tippjudo mitmeaastase ettevalmistusmudeli loomine- kadetist täiskasvanuks. 

• Võistlus -ja treeningvõimaluste parandamisele kaasaaitamine Eesti eri kohtades.  

• Atraktiivsete iga-aastaste traditsiooniliste judoturniiride korraldamine erinevates Eesti 

linnades, mis kaasab suurel hulgal Eesti ja välismaa sportlasi ja pealtvaatajaid. 

• Suure tiitlivõistluse korraldamine Eestis, Tallinnas. 

• Sponsorprogrammide täiendamine sponsoritega. 

• Rahvusvaheliste treeninglaagrite korraldamine Eestis.  

 

6.5 KOGUKOND 

• Tihedam koostöö meediaga ja sotsiaalmeediaga. 



7. ARENGUKAVA LISAD 

KULUPROGNOOS 

• 2021 – 400 000 EUR 

• 2022 – 600 000 EUR (taotleme korraldada kadettide Euroopa meistrivõistlusi) 

• 2023 – 500 000 EUR 

• 2024 – 500 000 EUR 

• 2025 – 500 000 EUR 

TULUPROGNOOS 

• 2021 – 400 000 EUR 

• 2022 – 600 000 EUR 

• 2023 – 500 000 EUR 

• 2024 – 500 000 EUR 

• 2025 – 500 000 EUR 

 

2021. AASTA TÖÖ PLAAN 

• Korraldada koolitusi. Korraldada aastas vähemalt 3 koolitust aastas treeneritele ja kohtunikele. 

Arvestades olukorda maailmas, siis täpseid kuupäevi veel paika ei panda. Osavõtumaksud, 

EJL ja projektid. Vastutab EJL peasekretär. 

• Eesti meistrivõistluste korraldamine kuues vanuseklassis + eesti karikavõistlused. Vastutab 

EJL ja korraldav klubi.  

• Traditsiooniliste rahvusvaheliste judoturniiride korraldamine (K.Keeraku memoriaal, Tallinn 

Cup, Rothberg Cup jne.) Vastutavad korraldavad klubid.  

 

 

Antud arengukava on koostatud Eesti Judoliidu juhatuse poolt ja selle koostamisel osalesid Eesti 

Judoliidu juhatuse liikmed, peasekretär Elis Põhjala ja Spordiklubi Barra.  

Arengukava täitmise vaatab üle Eesti Judoliidu juhatus.  

Iga aasta lõpus küsib judoliit arvamust oma liikmesorganisatsioonidelt arengukava täitmise kohta ja 

teeb seal vastavaid korrektuure tulenevalt tagasisidest. Arengukava perioodi pikenemine toimub Eesti 

Judoliidu juhatuse otsusega.  

Arengukava kinnitas Eesti Judoliidu juhatus …………………………………………….KUUPÄEV 

 


