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EESTI KÄSIPALLILIIT
ARENGUKAVA
Eesti Käsipalliliidu arengukava on seotud „Eesti Spordi arengukavaga kuni 2030“ ja „Rahvastiku tervise
arengukavaga 2009-2030“
Meie põhiväärtused käsipalli arendades on:
1. inimese tervelt elatud elu;
2. sportimine loob inimesele lisavõimaluse;
2.1. sportliku tegevus kujundab sportliku harjumuse;
2.2. sportliku tegevuse käigus õpid tundma ja tunnetama oma keha;
2.3. spordielukutset valides võid täita oma unistuse.
Visioon – Käsipall on mitmekülgne spordiala, mis on Eestis suure harrastajaskonnaga ning tipptasemel
tiitlivõistlustel konkurentsis.
Väärtused – pühendumus, südikus, usaldusväärsus, armastus ja austus käsipalli kui spordialasse
#handballestonia #minaarmastankäsipalli #Iloveesthandball #käsipall #handball
Missioon – Käsipalli arendamine ja väärtuste loomine käsipallile Eestis ning arenevas maailmas.
Eesti käsipall saab seista laiapõhjalisel tugeval klubide struktuuril.
Käsipalli spordiala, klubide, treenerite ja mängijate arengusse panustame:
 auditeerime üheskoos spordiala arengut;
 klubide stabiilne areng erinevates valdkondades;
 mängija, treeneri sportlikku arengut toetav süsteem.
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TULEMUSSPORT
Strateegilised valikud:
1.1 Tiitlivõistlustel meeste rahvuskoondisega saavutame parema tulemuse
1.2 Naiste rahvuskoondis astub samm sammult edasi
1.3 Järelkasvukoondiste järjepidev ja mitmekesine arendustegevus
1.4 Meistriliiga on väljakutse kõikidele Eesti käsipalluritele
Tegevusvaldkonnad:
Tiitlivõistlustel meeste rahvuskoondisega saavutame parema tulemuse
Missioon – Eesti käsipalli rahvuskoondis = meie parimad
Visioon – Rahvuskoondis on teel tiitlivõistluste kõrgeimale astmele
1.1. Rahvuskoondise treenerite tiim ja selle valik
1.2. Nutikad rahvuskoondise mängijad
1.3. Kaasaegsed treeningmeetodid, -kavad ja -vahendid
Naiste rahvuskoondis astub samm sammult edasi
Missioon – Eesti käsipalli rahvuskoondis = meie parimad
Visioon – Rahvuskoondis on teel tiitlivõistlustele
1.1. Rahvuskoondise treenerite tiim ja selle valik
1.2. Nutikad rahvuskoondise mängijad
1.3. Kaasaegsed treeningmeetodid, -kavad ja -vahendid
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Järelkasvukoondiste järjepidev ja mitmekesine arendustegevus
Missioon – Eesti käsipalli järelkasvukoondised on meie rahvuskoondise alustala
Visioon – Eesti käsipalli järelkasvukoondis on väärikas järelkasv rahvuskoondisele
1.1 Järelkasvukoondiste treenerite tiim, tegevused ja kavad
1.2 Mängijate arendamine ühises süsteemis ja visioonis
1.3 Järelkasvukoondiste moodustamine ja mängijate õpetamine
1.4 Toetavad taustajõud
1.5 Audentese õppegrupi tegevuse laiendamine
1.6 Talendilaagrite käivitamine
Meistriliiga on väljakutse kõikidele Eesti käsipalluritele
Missioon – tugevad klubid = arenenud võistkonnad = edukas liiga
Visioon – Meistriliiga on Eesti parim käsipalliliiga
1.1 Klubid ja võistkonnad on koos mängijatega järjepidevas arenguprotsessis = professionaalne tase
1.2 Liiga arendamine ja juhtimine
1.3 Finantsiliselt stabiilne toimimiskliima
Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis
1.1 Meeste rahvuskoondis mängib tiitlivõistluste teises kvalifikatsiooniosas järjepidevalt
1.2 Naiste rahvuskoondis mängib regulaarselt turniiridel
1.3 Järelkasvukoondised mängivad B-finaalturniiri parimatele kohtadele
1.4 Meistriliigas mängivad klubide parimad võistkonnad
Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat
1.1 Meeste rahvuskoondise jõudmine finaalturniirile ja EM finaalturniiri ühe alagrupiturniiri korraldamine
Eestis
1.2 Naiste rahvuskoondisega mängimine tiitlivõistlustel
1.3 Järelkasvukoondised mängivad A-finaalturniiril ja Eestis korraldatakse finaalturniir
1.4 Meistriliiga on sportlikult konkurentsitihe ja finantsiliselt stabiilne.
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HARRASTUS-JA NOORTESPORT NING REGIONAALSUS
Strateegilised valikud:
2.1 Noorte käsipalli arendamine on oluline igal tasandil
2.2 Esiliiga ja täiskasvanute liikumisharrastus
2.3 Rannakäsipall on suvine spordiharrastus
2.4 Klubide üritused ja turniirid on klubikäsipalli visiitkaart
2.5 Arenevad käsipallikantsid
Tegevusvaldkonnad:
Noorte käsipall arendamine on oluline iga tasandil
Missioon – Noorte käsipall on mitmekülgne ja noore inimese sportlikku arengut toetav tegevus
Visioon – Käsipallialaselt haritud noored on tulevased tiimimängijad igas valdkonnas
2.1 Noorte käsipallurite sportliku arendamise põhimõtete välja töötamine
2.2 Noorte võistluste ja võistlussüsteemide järjepidev edasiarendus, mis tagab mängijate mitmekülgse
individuaalse arengu
2.3 Noorte käsipalli võistlussarjade korraldamine ja läbiviimine koos haridus- ja koolitustegevusega
2.4 Noorte terviseuuringute projekti juurutamine
Esiliiga ja täiskasvanute liikumisharrastus
Missioon – Täiskasvanute liikumisharrastus käsipallis on elukestev võimalus kõikidele
Visioon – käsipallialane sportlik tegevus = hea seltskond = rõõmsam inimene = pikem elu
2.1 Esiliiga edasiarendus
2.2 Seeniorsportlaste võistluste käivitamine
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2.3 Alates B-vanuseklassist noorte kaasamine esiliiga võistlussüsteemi
Rannakäsipall on suvine spordiharrastus
Missioon – Suvine rannakäsipall on meie võimalus ja vastutus hooajaks
Visioon – Rannakäsipall on teel iseseisva spordiala staatusesse
2.1 Rannakäsipalli suvised võistlused ja nende edasiarendus
2.2 Juurutada projekt rannakäsipalli kui omaette spordiala arendamiseks
2.3 Osalemine rahvusvahelistel rannakäsipalli tiitlivõistlustel
Klubide üritused ja turniirid on klubikäsipalli visiitkaart
Missioon – Jätkusuutlikud klubid on käsipalli arengu alustala
Visioon – Klubide areng on väärtus käsipalli kogukonna arengul
2.1 Klubid = professionaalsed klubid
2.2 Klubilised tegevused on käsipalli populariseerimisel olulised
2.3 Klubide ürituste ja turniiride arengu toetamine
Arenevad käsipallikantsid
Missioon – Tugevad kantsid = tugevad tegijad
Visioon – Igal aastal üks samm edasi
2.1 Olemasolevate käsipallikantside säilitamine
2.2 Kõikide käsipallikantside edasiarendus
2.3 Uute käsipallikantside loomine
Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis
2.1 Noorte käsipallurite sportlik areng ja individuaalne õpe
2.2 Esiliiga võistlussüsteemi kohandamine vastavalt arengustrateegia eesmärkide toetamiseks
2.3 Rannakäsipalli kui spordiala arendamine
2.4 Klubide areng professionaalseteks spordiorganisatsioonideks
2.5 Säilitada olemasolevad kantsid, kes tegelevad noortespordi arendamisega
2.6 Noorte treenerite arendamine uute käsipallikantside hõivamiseks ja vanade kantside kindlustamiseks
Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat
2.1 Vähemalt kaks uut käsipallikantsi, kes tegelevad noortespordi arendamisega
2.2 Professionaalsed mitmes valdkonnas tegutsevad klubid kui spordiorganisatsioonid
2.3 Noortespordi arendamine mängija isiksuse omadustest lähtuvalt
2.4 Rannakäsipalli rahvuskoondis osaleb tiitlivõistlustel
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SOTSIAALNE MÕJU
Strateegilised valikud:
3.1 Kogukonnategevuse arendamine
Tegevusvaldkonnad:
Kogukonnategevuse arendamine
Missioon – Käsipallikogukond = meie kodu
Visioon – Käsipallipere on avatud kõigile huvilistele
3.1 Rahvusvaheliste suhete arendamine, meie inimeste integreerimine rahvusvahelistesse
organisatsioonidesse ja ettevõtmistesse
3.2 Ühtne kogukond = eluterved ja meeskonnatööd armastavad liikmed
3.3 Arendada fännklubide tegevust ja käsipalli fännlust
3.4 Spordiala infrastruktuuri ja spordirajatiste arendamine
3.5 Koostöö riigi ja kohalike omavalitustega, kehalise kasvatuse õpetajate liidu ning koolispordiliiduga ja
muude institutsioonidega
3.6 Teambuilding võimaluste pakkumine ettevõtetele
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Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis
3.1 Lastevanemate kaasamine käsipalliprojektidesse (perepäevad)
3.2 Eesti inimeste integreerimine rahvusvahelistesse projektidesse
3.3 Käsipallifännidega arendustegevus
3.4 Käsipallihallide kaardistamine, Tallinna olukorra parandamine
3.5 Käsipallikogukonna suurendamine ja kinnistamine
Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat
3.1. Tallinnas on käsipallihallide olukord paranenud
3.2. Käsipalliklubide fännibaasi suurendamine koos fännklubide arendamisega 20%.
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BRÄND
Strateegilised valikud
4.1 Käsipall on inspireeriv ja innovaatiline sport!
Tegevusvaldkonnad
Käsipall on inspireeriv ja innovaatiline sport!
Missioon – Me armastame käsipalli!
Visioon – Edukas sportlik tulemus, edukamad suhted = paremad kontaktid
4.1 Brändi tuntuse tõstmine Eesti turul
4.2 Käsipalliprojektide turundus- ja müügitegevus
4.3 Käsipall meedia muutuvas maailmas
4.4 Digitaalsed teenused
4.5 Kommunikatsiooni võimalused
Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis
4.1 Käsipalli turundus- ja müügistrateegiate kujundamine ning arendamine
4.2 Käsipalliajakiri (kuni 2 korda aasta), kalender
4.3 Eriprojektid lisaväärtuse loomiseks
4.4 Digitaalsete teenuste edasiarendus
4.5 Meedia tarbimisharjumuste kohandamine spordiala etenduses
4.6 Käsipall kui spordiala kommunikatsioonis
Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat
4.1 Käsipalliprojektidesse on kaasatud kuni 40% rohkem investoreid
4.2 Meeste rahvuskoondisega seotud projektide müük on tõusnud 50%
4.3 Digitaalsed teenused on mõistlikult arendatud, kättesaadavad ja lihtsalt tarbitavad
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ARENEV ORGANISATSIOON
Strateegiline valik:
5.1 Kõikide sihtrühmade mõjul pidevalt areneval kursil
Tegevusvaldkonnad:
Kõikide sihtrühmade mõjul pidevalt areneval kursil
Missioon – Käsipalli ühendav – inimesi inspireeriv
Visioon – Targalt ja tublilt tegutsev organisatsioon saavutab eesmärke
5.1 Noorte treenerite start!
5.2 Rahvusvaheliselt haritud treenerite kogukond
5.3 Käsipallikohtunike elukestev tegevus
5.4 Koolitus on võti teadmiste laiendamisse
5.5 Juurutada klubidega koostöös spordiala arendav juhtimistava käsipallikogukonna organisatsioonides
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5.2 Töökohtade loomine arenevas Eesti Käsipalliliidus
5.3 Finantsiliselt stabiilne juhtimiskultuur
5.4 Rahvusvaheline eesmärgistatud suhtlemine IHF-i ja EHF-ga ressursside ja väljundite saamiseks ning
seeläbi lisaväärtuse loomiseks Eesti käsipallis
Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis
5.1 Noorte treenerite arv on tõusnud 5%
5.2 Treenerite rahvusvahelised kogemused
5.3 Kohtunike tegevuse arendamine
5.4 Koolitustegevus rahvusvahelisel tasandil
5.5 Eelarveliste vahendite kasv 10%-20%
5.6 Valdkondade projektijuhid
5.7 Rahvusvaheline koostöö
Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat
5.1 Noorte treenerite arv on tõusund 20%
5.2 Rahvusvahelises kohtunikeringis on vähemalt 4 väljakukohtunikku
5.3 Koolitussüsteemid on rakendunud erinevates valdkondades
5.4 Eelarveliste vahendite kasv lubab korraldada rahvusvahelist tiitlivõistlust Eestis
5.5 Valdkondade projektjuhid töötavad 2/3 tööajast käsipalli heaks
5.6 Uued töökohad on loonud organisatsioonile uut väärtust
5.7 Rahvusvaheline koostöö aitab kaasa rahvusvaheliste projektide realiseerimisele Eestis
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TULEMUSTE HINDAMINE
Kõikide strateegiliste valikute hindamine ja uute strateegiate välja töötamine toimub:
 1 kord hooajal, juunis;
 kõikide tegutsevate komisjonide poolt;
 ettepanekud strateegiliste valikute muutmiseks, uuteks projektideks, tulemuste lõplikuks
hindamiseks tehakse komisjonide poolt ettepanekuna juhatusele ja/või üldkoosolekule.
Tulemuste hindamiskriteeriumid, strateegiliste valikute projektidel:
 eesmärgid täidetakse = loetakse tulemus heaks;
 eesmärgid täidetakse natukene paremini kui kirjas püstitatud eesmärkides = loetakse tulemust
väga heaks;
 eesmärgid täidetakse oluliselt paremini kui kirjas püstitatud eesmärkides = loetakse tulemust
üliheaks;
 kui eesmärki ei täideta ja puudu jääb natukene = loetakse tulemust rahuldavaks;
 kui eesmärki ei täideta olulises osas = loetakse tulemus mitterahuldavaks.
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