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Sissejuhatus 
 
Arengukava koostamise eesmärk on analüüsida matkamise kui spordiala lähtekohti Eestis, 
selgitada välja arenguprioriteedid järgnevaks arenguperioodiks ja tagada selle efektiivne 
areng. 
 
Käesolev arengukava käsitleb perioodi 2020-2025. Arengukavas järgitakse riiklikes spordi ja 
liikumisharrastustega seotud arengukavades ja strateegiates seatud eesmärke, neid 
valdkonnapõhiselt täpsustades ja täiendades. 
 
Eesti Matkaspordi arengukava väljatöötamise peamisteks töövormideks olid: kohtumised 
matkaalaste organisatsioonidega (eelkõige klubid/MTÜd), dokumentide analüüs, 
hetkeolukorra kaardistamine ja analüüs ning seminarid huvirühmadega. 
 
Eesti matkaspordi arengukava 2020-2025 koosneb matkaspordi arengut mõjutavatest 
üldiste suundumuste ja hetkeolukorra analüüsist, arengueesmärkidest, tegevuskavast ning 
tabelitest. 
 
Arengukava on kontsentreeritud, mis tähendab seda,. Et kõik head mõtted ja ideed, mis 
kava koostamise käigus osapoolte poolt välja pakuti, ei leia selles paraku kajastamist. 
Peatähelepanu on koondatud nendele teguritele, mis arengukava koostajate arvates 
väljendavad matkmaise kui spordiala arengut kiirendavaid, võimendavaid ja positiivses 
suunas edendavaid ettevõtmisi. 
 
Arengukava eesmärgid on seatud aastateks 2020-2030. Strateegia tegevuskava ja 
finantsplaan on koostatud aastateks 2020-2023. Arengukava viiakse ellu Eesti Matkaliidu 
(EML) liikmete ja juhatuse koostöös. 
 
Arengukava koostajad tänavad kõiki arengukava koostamise protsessis osalenuid. 
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1. Matkaspordi arengut mõjutavad üldised suundumused 
 

1.1. Spordi ja liikumisharrastuste erinevad vormid 
Spordi- ja liikumisharrastust saab liigitada erinevate tunnuste alusel. Ühe versioonina on  
liigitamise tunnusteks spordi- ja liikumisharrastuste korralduslik laad. 
 
1) Organiseerumata harrastamine üksi, sõprade või perega. Eelduseks soov ja vaba tahe, 

aluseks ühised huvid või traditsioonid. Vaba aja veetmise üks võimalikke vorme, elustiili 
ja harjumuste osa. Igaühel õigus organiseeruda, liituda ühendustega või olla liitumata.  

2) Sportimine ja liikumine kui teenus, mida võimalik osta erinevatelt sporditeenuse 
pakkujalt. Kõige tüüpilisemad näited aeroobika- ja fitnessi klubid, jõusaalid, bowlingu ja 
keeglirajad. Kindlasti ka ratsa- ja kanuumatkad, golfimäng, squash ja tennis, jne., jne. 
Tugevad seosed esimese kategooriaga, mõneti ka selle üks realiseerimisvorm.  

3) Sportimine ja liikumine kui programmiline tegevus. Valdavalt õppeasutustes 
(koolieelsed ja koolid, kõrgkoolid) programmiline kehaline kasvatus, kaitsejõududes 
üldkehalise ettevalmistuse programmid ja raviasutustes või raviga seonduvalt kehalised 
harjutused ravi või rehabilitatsiooni eesmärgil. Eeldab kinnitatud programme, 
harjutuskavasid ja eesmärke. Üldreeglina kontrollitakse osalemist, arengut ja 
eesmärkide täitmist.  

4) Organiseerunud spordiharrastus. Samalaadsete huvidega spordiharrastajad asutavad 
ühenduse või liituvad tegutseva ühendusega. Spordiklubi või spordiselts, mis on 
füüsiliste isikute ühendus, on Eesti organiseerunud spordiliikumise alus. Spordiklubid on 
eraõiguslikud juriidilised isikud, üldreeglina mittetulundusühingud. Sama spordialaga 
tegelevad spordiklubid on huvi korral liitunud vastava spordiala liiduks, samas 
maakonnas või linnas tegutsevad spordiklubid maakonna (linna) spordiliiduks. Võimalik 
on ühinemine ka tegevusvaldkonniti, näiteks koolisport, ülikoolisport, erivajadustega 
inimeste (puuetega) inimeste sport jms. 
Sellesse kategooriasse kuuluvad ka sportimiseks ja liikumisharrastuseks, nii õpetamiseks 
kui treenimiseks moodustatud asutused – spordikoolid.  

 
Kõik need korralduslike tunnuste alusel eristatud neli spordi- ja liikumisharrastuse vormi on 
olulised, teineteist mõjutavad ja otstarbekad sõltuvalt harrastajate huvidest, soovidest ning 
võimalustest. 
 
 
 

1.2. Hetkeolukord riigis ja spordipoliitika suundumused 
 
IX Eesti Spordi Kongress 
EOK president Urmas Sõõrumaa tõi 15.11.2018.a. toimunud Eesti Spordi Kongressil välja 
Maailma Terviseorganisatsiooni ja Tervisearengu Instituudi hinnangu kõige muret 
tekitavamad punktid (kuhu oleme siis Eesti jõudnud 27 taasiseseisvunud aastaga): 

• 40 aasta jooksul on laste rasvumine kümnekordistunud. 
• Eestis on 6-13 aastaste laste puhul ligi 1/3 ülekaalulised või rasvunud ja see trend on 

kasvav. 
• Märgatavalt on halvenenud noorte vaimne tervis. 
• Meie mehed elavad tervelt keskmiselt kuni 54.euaastani. 
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Eesti Spordi Kongressil toodi välja ka mitmed suuremad probleemid, mis otseselt 
puudutavad ka matkasporti: 
Tippspordi teemal 

• Puudub ühiskondlik kokkulepe (tipp)spordi rolli ja vajalikkuse osas. 
• Puudub efektiivne tippspordi ettevalmistussüsteem. 

„Sport Koolis“ teemal 
• Laste loomupärane liikumisaktiivsus on koolis alla surutud 

Spordikorralduse teemal 
• Tegutsemine projektide põhiselt 

 
Eesti Spordi Kongressi ettepanekud: 

• Seada eestimaalaste füüsiline ja vaime tervis riiklikuks prioriteediks. 
• Avaliku sektori ehk riigi ning kohalike omavalitsuste toetus kooliealiste laste 

sportlikuks tegevuseks toimub läbi kehalise kasvatuse tundide ning klubiliste 
liikumiste toetamise kaudu. 

• Tegutseme selle nimel, et aastaks 2025 harrastaks spordiklubides ja spordikoolides 
meelepärast spordiala või liikumisviisi vähemalt 2/3 meie 5-19a lastest ja noortest 
ning sportivaid lapsi ja noori juhendavad kutsega treenerid. 

• Rahvusvaheliselt kõrgetasemeline tippsport täidab riigile olulisi ühiskondlikke 
eesmärke.  
 

Eesti Spordipoliitika põhialused aastani 2030 
Käesoleva spordipoliitika põhimõtted on aluseks kõikide spordivaldkonna 
arengudokumentide koostamisel. 
 
Eesti Spordipoliitika visioon ja üleriigilised eesmärgid 
1.Aastal2030 vastab eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade 
tasemele ning Eestis on kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond kooskaasnevate 
teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning 
majanduskasvu.  
2.Liikumiselja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, 
rikkaelukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel.  
2.1. Elujõu all mõistetakse elanikkonna tervist, kehalist aktiivsust ja ettevõtlikkust, 
positiivsete väärtuste kandmist ning huvide mitmekesisust.  
2.2. Rikka elukeskkonna all peetakse silmas sotsiaalselt vastutustundlikult arendatud ning 
kergesti kohandatavat liikumise ja spordiga seotud teenuspõhist ettevõtlus- ning 
kultuuriruumi.  
2.3. Eesti hea maine rajaneb elujõulisel ja väärikal elanikkonnal, kes elab ajastule vastavate 
teenustega turvalises keskkonnas ning kelle sporditegevus, spordisaavutused ja esindatus 
on rahvusvaheliselt tunnustatud.  
 
Valdkonna arendamise põhimõtted ja väärtused 
Liikumine ja sport rajanevad järgmistel väärtustel: 

• aus mäng – sport toimib kehtestatudreeglite ja kokkulepete põhjal, eeldab väärikust 
nii võites kui ka kaotades, arendab meeskonnavaimu ja solidaarsust; 
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• ühtekuuluvus – sport ühendab inimesi ja organisatsioone; spordiliikumisest, 
sealhulgas olümpia liikumisest, osavõtt eeldab ja tugevdab inimeste vahelist 
suhtlemist ning solidaarsus- ja ühtekuuluvustunnet; 

• kaasamine ja avatus – spordiorganisatsioonid järgivad demokraatlikke põhimõtteid 
ja head juhtimistava, tegutsevad läbipaistvalt ja arusaadavalt, välistavad 
diskrimineerimise, tagavad huvigruppide ja sidusrühmade võrdse kohtlemise, 
edendavad vabatahtlikkust ning kasvatavad sallivust ja kodanikuaktiivsust; 

• tervislik ja aktiivne elu – liikumisel ja spordil on tervist tugevdav ning elanikkonna 
elujõudu kasvatav roll; 

• elukestev enesearendamine – sport kujundab kehalise tegevuse oskusi ja harjumusi, 
väärtustab nii vaimset kui ka kehalistharitust, kasvatab enesearendamisoskust ja 
valmisolekut elus toimetulemiseks; 

• vastutus – spordiliikumises osalejad vastutavad sporditegevuse tulemusliku 
toimimise eest ning koostöös kohalike omavalitsuste ja riiklike institutsioonidega nii 
pealtvaatajate kui ka keskkonna turvalisuse eest.  

 
Prioriteetsed arengusuunad. 

1. Valdav osa elanikest liigub ja spordib. 
2. Liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga oluline majandusharu ning tööandja 
3. Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja. 
4. Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud. 

 
 

 
1.3. Spordikorraldus Eestis 

 
Alates 1989.aastast on Eestis juurutatud spordikorralduse nn Euroopa mudelit. 
Nn. Euroopa mudel. Lähtub traditsioonidest, mille kohaselt sport ja liikumisharrastus on 
sündinud ja areneb vabatahtlike ühenduste – spordiorganisatsioonide tegevuse kaudu.  
Siin väga oluline koostöö avaliku sektori, st. riigivõimu ja kohalike omavalitsuste ning 
spordiorganisatsioonide vahel. Tähtis on kindel ülesannete jaotus, vastastikune respekt ja 
koostöö. Riigipoolne tsentraliseeritus pigem vähene, suund hajutatusele ja initsiatiivile, 
majanduskliima pigem liberaalne kui ülereguleeritud. Maksupoliitika tagab üldreeglina 
maksude laekumise üldkasulike tegevuste tarbeks (sh. ka sport ja liikumisharrastus) ning ka 
inimeste sissetulekud töö või ettevõtluse eest loovad eelduse oma vaba aja sisustamise eest 
tasuda. Avalik sektor soosib spordiorganisatsioonide tegevust, kuna see kasulik nii 
inimestele kui ühiskonnale ja nii tervistavast, sotsialiseerivast kui majanduslikust aspektist 
lähtudes.  
Seda põhimõtet on järgitud Eesti spordiorganisatsiooni ülesehitamisel ja integreerimisel 
rahvusvahelisse olümpia- ja spordiliikumisse. Need põhimõtted on sätestatud Eesti Spordi 
Hartas, 1998. ja 2005. aastal Riigikogu poolt vastu võetud Spordiseaduses ja 2015. aastal 
Riigikogu otsuses Eesti Spordipoliitika põhialused aastani 2030.  
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Riigi keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse poolt loodavad tingimused saab rühmitada neljaks:  

1. soodsa õigusruumi loomine – seadused ja teised õigusaktid, mis mõjutavad 
sportimist;  

2. materiaalse baasi rajamine – spordiehitiste ja -rajatiste planeerimine, ehitamine ja 
osaliselt ka ülalpidamine;  

3. spordiorganisatsioonide rahaline toetamine – spordiklubide, spordiliitude ja –
ühenduste toetamine, nende poolt ellukutsutud projektide toetamine ja avalike 
teenuste osutamise tellimine klubidelt (nt: „pearahad“, treeneritoetused jt.);  

4. kehalise kasvatuse tagamine üldhariduskoolides ja spordialase kõrghariduse 
võimaldamine avalik-õiguslikes ülikoolides. Siia saab paigutada ka kohalike 
omavalitsuste huvialakoolidena tegutsevate spordikoolide ülalpidamise.  

Viienda mõjurina võib lisada ka riikliku tunnustamise, nii materiaalse kui ka moraalse.  
Riigi keskvõimul ja kohalikel omavalitsustel on õigus ja kohustus initsieerida tegevusi ja 
programme, kui need aitavad kaitsta sportijate ja spordiga seotud isikute ohutust ja tervist, 
arendada eluliselt vajalikke oskusi ja kujundada eluviisi, anda täiuslikumat informatsiooni 
avalikes huvides.  
Riigi keskvõimul ja kohalikel omavalitsustel on jälelevalve funktsioon nende ressursside 
kasutamise üle, mida nad on spordiorganisatsioonidele eraldanud või kasutusse andnud.  
 
Kandev osa sporditegevustes on spordiorganisatsioonidel (skeemis sinisega). 
 
Spordiorganisatsioonid spordiseaduse mõistes on: 
1) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine; 
2) maakonna spordiliit – maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku 

olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada 
maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid;  

3) spordialaliit – spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala 
rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab 
ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid;  
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4) spordiühendus – spordi spetsiifilises valdkonnas (harrastussport, tervisesport, 
koolisport, üliõpilassport, puudega inimeste sport, töökohasport, veteranisport jm) või 
piirkondlikul põhimõttel tegutsevate spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus;  

5) rahvuslik olümpiakomitee (EOK) – maakonna spordiliite, spordialaliite, spordiühendusi ja 
olümpiahartas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid ühendav organisatsioon, kes 
korraldab ühistegevust ja arendab ning kaitseb spordi- ja olümpialiikumist Eestis.  

 
Eesti Spordiorganisatsioonide püramiid 
 

 
 
 
Tulenevalt eelnevast mõjutavad matkamise kui spordiala toimimist ja arengut eelkõige 
erinevad matkaspordi organisatsioonid. 
 
 
  

Eesti 
Olümpiakomitee

Spordialaliidud

Spordiklubid

Spordiklubid

Maakonna ja 
linna spordiliidud

Spordiklubid

Spordiklubid

Üleriigilised 
spordiühendused

Spordiklubid

Spordiklubid
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2. Hetkeolukord matkaspordi korralduses 
 
Eesti Olümpiakomitees esindab matkasporti alaliiduna Eesti Matkaliit MTÜ. 
 
Eesti Matkaliit 
Eesti Matkaliidus on 01.09.2019 seisuga 23 liikmesorganisatsiooni, neist 16 on äriühingut (so 
70%) ja 7 on MTÜd (so 30%). 
EML liikmetest:  

• 15 ettevõtet pakuvad matku turismiteenusena (so 65%) 
• 5 tegelevad varustuse müügiga (so, 22%) 
• 5 pakuvad organiseerimata harrastamist üksi, sõprade või perega (so 22%) 
• 8 on registreerunud sordiklubina Eesti Spordiregistris (so 35%), neist 7 MTÜd ja 1 

äriühing 
• 2 pakuvad regulaarset organiseeritud spordiharrastust (so 9%) 

 
Täpsem ülevaade EML liikmetest on esitatud Tabelis 1.  
Antud andmetest lähtub, et Eesti Matkaliidu liikmete seas on selges ülekaalus tegelemine 
matkamise kui turismiteenusega.  Matkaspordi harrastamisele, nii organiseerimata kui 
organiseeritult kokku, on orienteerunud ainult 30% liikmetest. Organiseeritud järjepidevale 
spordiharrastuse pakkumisele on üldse orienteerunud alla 10% liikmetest. 
 
See võib olla üheks põhjuseks, miks Eestis on matkasport praktiliselt olematu 
(organiseeritult väga nõrgal tasemel). 
 
 
Eesti Spordiregister 
Matkaspordi alal on Eesti spordiregistris registreeritud  17 spordiorganisatsiooni. Neist 
ainult 6 kuuluvad Eesti Matkaliitu ehk ainult 35% on seotud EOKis valdkonda esindava 
katusorganisatsiooniga. Võimalik, et just see on mõjutanud ka järgnevaid näitajaid. 
17 matkaspordi organisatsiooni seas: 

• toimuvad järjepidevad treeningud 4 organisatsioonis, so 23% klubidest pakuvad 
matkamise kui spordiharrastuse viljelemise võimalust. 

• on juhendajaid 13s organisatsioonis, kuid vastava kutsekvalifikatsiooniga treenereid 
kõigest 5s organisatsioonis. Kõikide klubide peale kokku on 28 juhendajat, neist 
vastava kutsekvalifikatsiooniga treenereid kõigest 12 (so alla poole). 

• tegeletakse noortega kõigest 6s organisatsioonis.  
 
Täpsem ülevaade Eestis registreeritud matkaalased spordiklubid on toodud Tabelis 2. 
 
Eelnevast lähtub, et suurem osa matkamise valdkonna spordiklubide seast (variandid): 

• on suures osas üsna nõrgal tasemel 
• moodustavad sõpruskondade ühendusi, et koos matkata. 

 
Selline olukord ei ole kuigi jätkusuutlik ja võib paljuski tuleneda järgmistest aspektidest 

• teadmatus võimaluste kohta 
• eestlastele omaselt soov tegeleda iseteadlikult 
• soov saada lihtsamalt hakkama 
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Siit järeldub, et matkamise valdkonnas tegutsevad spordiorganisatsioonid vajavad suuremat 
selgitustööd. 
Seda kinnitavad ka arengukava koostamise raames tehtud külastused. 
 
Matkaorganisatsioonide küsitlus 
Arengukava koostamise raames viidi läbi Eesti Matkaliidu liikmete seas ja Eestis 
matkaklubidena registreeritud organisatsioonide seas küsitlus. 
Küsitlusest tulevad välja järgnevad seisukohad: 

• Matkamine Eestis (üldiselt). Üldiselt heas seisus.  
o Positiivne – matkamist ja matkamise arengut toetavad: matkateenuste 

pakkujate rohkus, matkaradade võrgustik (eelkõige RMK, E9 ja E11). 
o Negatiivne – matkamine on muutunud kontrollimata kommertslikuks 

tegevuseks. Sageneb õnnetusjuhtumite arv. 
• Kuhu peaks matkamine arenema. Harrastajate arvu suurenemise ja 

professionaalsuse poole.  
• Peamised takistused 

o Inimeste mugavus 
o Soov lihtsamalt teenida (raha). 

• Matkamine kui spordiala. Nõrk, praktiliselt olematu, killustatud, püsib üksikute 
entusiastide najal ja paraku need entusiastid tegutsevad enamus omaette. 

• Matkamise kui spordiala tulevik. Vaja on laia kandepinda, alates rahvaspordist kuni 
tippspordini. Ise küll ei tea, kuidas sinnani jõuda ja millega saaks panustada. Selleks 
peavad kõik matkamise kui spordiga tegelejad ühendama jõud. 

 
 
Kokkuvõte. 
Matkaspordi hetkeolukorra peamised probleemid, mis vajavad järgneval perioodil 
lahendamist: 

• EOKis matkamist kui spordiala esindavas alaliidus on väga vähe matkaspordi 
organisatsioone. Tugevas ülekaalus on ettevõtted, kes pakuvad matkamist kui 
turismiteenust. 

• Matkaspordi organisatsioonid ja mitmed eestvedajad, kes ei olegi veel 
organiseerunud on killustunud ja tegutsevad omaette. 

• Teadlikkus matkamisest kui spordialast on väga madal nii matkaorganisatsioonide 
enda kui ka avalikkuse seas. 

• Eestis on väga vähe kutsega matkatreenereid ja matkajuhtisid. Sisuliselt pole spordi 
edendamiseks vajalikku hulka professionaalseid tegijaid. 

• Matkspordi võistlused, mis on ühed spordiala näitajad on nõrgal tasemel (va 
mägironimine) ja väikese osalusega. Pole, kes võistleks, sest oskajaid on vähe. 
Oskajaid on vähe, sest pole, kes treeniks. 

• Matkamise kui spordialaga viljelemise võimaluste vähesus. Matkamist seostatakse 
pigem turismiteenusega kui spordialaga, sest matkamise kui turismiteenuse 
pakkujaid on Eestis palju, aga matkamist kui spordialaga viljelemist pakuvad 
organiseeritult ainult 3-4 organisatsiooni.  
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3. Eesti matkaspordi visioon 2030 ja strateegilised eesmärgid 
 
Visioon 
Matkasport on populaarne, Eesti TOP 10sse kuuluv, aastaringselt harrastatav, tervislikku ja 
looduskeskkonda säästvat eluviisi ning ettevõtlikust ja vastutustundlikkust soodustav 
spordiala. 
 
Tulevikupilt 2030. Strateegilised eesmärgid ja mõõdikud 
Matkaalased spordiklubid on koondunud alaliitu ning teevad aktiivset koostööd nii 
omavahel kui ka välismaiste klubidega. Matkaspordi teenused, sh treeningud ja võistlused 
on professionaalsel tasemel, laiapõhjalised, kättesaadavad ning elanikkonna seas 
atraktiivsed.  
 
1. EFEKTIIVNE KOOSTÖÖ 

Kõige efektiivsem areng toimub, siis kui ühenda jõud. Spordiala kandvaks jõuks on 
spordiklubid, kes teevad ühiste eesmärkide nimel aktiivset koostööd. 
1.1. Alaliidu alla on koondunud 75% matkamise valdkonna matkaspordiklubidest.  
1.2. Eestis tegutseb 20 aktiivset ja elujõulist matkaklubi, kes panustavad võistluste ja 

matkapäevade korraldamisse. 
1.3. Matkaspordi alaliit teeb tõhusat rahvusvahelist koostööd 5 välismaa alaliidu või 

klubiga. 
 

2. PROFESSIONAALSUS 
Matkaspordi arengu alustalaks on professionaalsed kutsega matkatreenerid ja 
matkajuhid, kes tagavad kvaliteetse ja ohutu matkaspordiga viljelemise võimalused.  
2.1. Kõik matkatreeninguid, matkaringe, õppematku läbiviivad matkatreenerid omavad 

vastavat kutset. 
2.2. Vähemalt 90% sportlike matkade läbiviijatest omavad matkajuhi või matkatreeneri 

kutset.   
2.3. Eesti Meistrivõistlused ja/või karikavõistlused on populaarsed ja mainekat 

(prestiižsed) kõikides matkaspordi alaliikides: jalgsimatkatehnikas, 
rattamatkatehnikas, veematkatehnikas, auto-motomatka tehnikas, 
talvematkatehnikas, mägironimistehnikas (alpinismis), seiklusspordis.  
 

3. LAIAPÕHJALISUS JA KÄTTESAADAVUS 
Matkaspordi harrastusvõimaluste laiapõhjalisus ja kättesaadavus on aluseks 
matkaspordi tuntuse kasvu ja üle-eestilise nähtavuse aluseks. Üha enam on matkasporti 
kaasatud huvilisi kogu elukaare ulatuses. 
3.1. Igas maakonnas tegutseb vähemalt 1 matkaklubi, kelle tegevus on suunatud 

matkamise kui rahvaspordi viljelemisele ning harrastajate kaasamisele. 
3.2. Igas maakonnas tegutseb vähemalt 1 laste- ja noorte matkaring. 
3.3. Eestis tegutseb vähemalt 5 tippspordile orienteeritud klubi. 
3.4. Eestis pakub vähemalt 5 matkaklubi matkatreeninguid/matkaringe riskirühmadele 

(ülekaalulised, eakad, puuetega inimestele) 
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4. Olulisemad tegevussuunad 
Antud peatükis on välja toodud olulisemad tegevussuunad. Täpsem tegevuskava on esitatud 
Lisas 1. 
 

4.1.  EFEKTIIVNE KOOSTÖÖ 
4.1.1. Alaliitu tutvustava paketi loomine 
4.1.2. Liikmetele motivatsiooniprogrammi väljatöötamine 
4.1.3. Teavitustegevus organisatsioonidele 
4.1.4. Koostöö avaliku sektoriga 
4.1.5. Rahvusvaheline koostöö (käivitamine) 

 
4.2. PROFESSIONAALSUS 

4.2.1. Kutsealased koolitused ning kutsete omistamine 
4.2.2. Matkajuhi ja matkatreeneri kutse väärtustamine  
4.2.3. Võistluste korraldamine kõikides alaliikides 

 
4.3. LAIAPÕHJALISUS JA KÄTTESAADAVUS 

4.3.1. Klubitegevuse arendamine ja harrastusvõimaluste loomine 
4.3.2. Koostöö käivitamine ametkondade ja aktiveerimine EOKiga 
4.3.3. Ala populariseerimine 
 

 
 
 


