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ProloogProloog
1997. aasta algus. 
Häbelik noormeesHäbelik noormees 
siseneb kohmetult 

salapärasesse p
sammastega majja 

aadressil Jakobi tänav 5. 
Olümpiaakadeemia juba 

töötab.



I vaatus. Esimene pilt
EOA asutamiskoosolek 18.04. 1989. 

A i 14 d t b il 1989Avasessioon 14. detsembril 1989. 

Presidendiks valiti Atko Viru, 
id dik i lj dasepresidendiks Rein Haljand, 

peasekretäriks Paavo Kivine, 
teadusnõukogu esimeheks Teet Seeneteadusnõukogu esimeheks Teet Seene, 
teadussekretäriks Ants Nurmekivi ning 
liikmeteks Anto Raukas ja Jaan j
Jürgenstein. 



I vaatus. Teine pilt
Agaralt tegutseti 
rahvusvahelise tunnustuse 
saamise nimel. 
Rahvusvaheline 
Ol i k d iOlümpiaakadeemia tunnustas 
EOA-d 1991. aasta
novembrisnovembris. 



I vaatus. Kolmas pilt
Tegutsemise esimestel 
aastatel kuulus EOA 
rõhuasetus eeskätt 
sporditeaduslikele 

i lettevõtmistele. 



I vaatus. Neljas pilt
Tänaseni kestva kena traditsioonina 
algatati olümpiajärgsete g p j g
arutelukoosolekute toimumine. 
Esimene omataoline kokkusaamine sai 

k 1992 Alb ill ’iteoks 1992. aasta Albertville’i 
talimängude järel. 



II vaatus. Esimene pilt
Tasahilju toimusid muutused 
rõhuasetustes. Üha tähtsama koha 
leidsid noortele suunatud 
projektid. 1996. aastal astus ellu 

ik lli j hi d OAMerike Kulli juhitud EOA 
esimene noortetoimkond. 



II vaatus. Teine pilt
Innustununa rajatagustest 
(Kanada, Norra) eeskujudest ( , ) j
algatati 1996. aastal uudne 
projekt, hakates levitama ideed 
l i d i i i diolümpiamängude minivariandi 

korraldamiseks Eestimaa koolides. 



II vaatus. Kolmas pilt
1997. aastal startis noortele 
suunatud ausa mängu projekt, g p j ,
mille eesmärgiks on väärtustada 
ausust ja kaasvõistlejatega 

i i diarvestamist Eesti noorte spordis. 
See ausa mängu konkurss kestab 
tänaseni pidevalt ja aastaringselttänaseni pidevalt ja aastaringselt, 
kusjuures kandidaate võib sinna 
esitada igaüks! g



II vaatus. Neljas pilt
Eeltoodud projektide kõrval toimus 
ridamisi muidki üritusi, mis olid ,
mõeldud omavahelise suhtluse 
edendamiseks või suunatud avalikkuse 
k i l l i likaasamisele olümpiateemalistesse 
diskussioonidesse (suvesessioonid, 
klubiõhtud jm)klubiõhtud jm). 



III vaatus. Esimene pilt
2001. aastal uuenes akadeemia juhatuse 
koosseis. Aastakoosolek valis uueks 
presidendiks Tartu Ülikooli 
kehakultuuriteaduskonna dekaani, 

f h Ö ikprofessor Vahur Ööpiku.



III vaatus. Teine pilt
2003. aastal reorganiseeriti 
kooliolümpiate korraldamist ja p j
käivitati uus (KOM-projekt). 
Nüüdsest võttis EOA projekti 
k i i d l l dkureerimise enda õlule, toetades 
paremate mängude elluviimist 
materiaalseltmateriaalselt.



III vaatus. Kolmas pilt



III vaatus. Neljas pilt
Tänaseks on välja töötatud Eestile 
sobiv kooliolümpiamängude p g
kontseptsioon, mille selgitamiseks 
on välja antud hulk õppematerjale 
( ki d id fil id i d(trükised, videofilmid, näitused 
jne) ning pakutud asjast 
huvitatutele mitmetes Eestimaahuvitatutele mitmetes Eestimaa 
paigus sisulist koolitust.



IV vaatus. Esimene pilt
2005. aastal sai akadeemia taas uue 
presidendi. Vahur Ööpikut asendas p p
sellel toolil teenekas spordijuht 
Neinar Seli.



IV vaatus. Teine pilt

EOA l on läbi aegade olnud kaks tegevjuhti: Reele Remmelkoor jaEOA-l on läbi aegade olnud kaks tegevjuhti: Reele Remmelkoor ja 
Heigo Klaos.



IV vaatus. Kolmas pilt
Hä ti j b EOA k tööHästi sujub EOA koostöö 
alates 2006. aastast 
rahvusvaheliserahvusvahelise 
olümpiamuuseumide 
koostöövõrgustiku liikmeks 
oleva Eesti 
Spordimuuseumiga.



IV vaatus. Neljas pilt
2011 t l t i i2011. aastal toimus esimene 
EOA noortesessioon. Seal 
osalenutest kujunes välja eeskättosalenutest kujunes välja eeskätt 
Heigo Klaose veetav EOA 
noorterühm, mis on algatanud 
mitmeid uusi projekte ja 
jätkanud noortesessioonide 
korraldamistkorraldamist. 



Epiloogi asemelEpiloogi asemel
2014. aasta aprill. Kunagine 

häbelik noormees on omajaguhäbelik noormees on omajagu 
kaalukust kogunud ja seisab 

akadeemikute ees, et meenutada ,
senitehtut. Epiloogi ei tule. Kõik 

kestab edasi... 

(Järgneb fotovalik)












































