
Olümpia ja mängud:
pidu meis enesTes

1989. aastal asutatud Eesti Olümpiaakadeemia (EOA) tegutseb Eestis 
olümpialiikumise edendamise nimel. Akadeemia töö peamiseks sihtgrupiks on 
kujunenud lapsed ja noored, ent kaasa aidatakse ka olümpismialase akadeemilise 
diskussiooni algatamisele ja arendamisele. Seejuures toimub EOA vahendusel 
aktiivne rahvusvaheline erialane infovahetus. Eesti Olümpiaakadeemial on tihedad 
koostöösidemed Kreekas tegutseva Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia ja mitmete 
rahvuslike olümpiaakadeemiatega. 
 
Projektid. Akadeemia tähtsaim olümpiahariduslik projekt on 
kooliolümpiamängude korraldamise arendamine Eestis. Tänaseks on mänge läbi 
viinud juba kümned ja kümned koolid, olümpiatunnet kogenud aga kümned ja 
kümned tuhanded õpilased. 
Ühtlasi annab Eesti Olümpiaakadeemia välja ausa mängu auhinda noortele. Selle 
konkursi eesmärgiks on väärtustada ausust ja kaasvõistlejatega arvestamist Eesti 
noortespordis. Kui teate mõnda tunnustamist väärt noorsportlast, ärge hoidke 
infot endale, vaid esitage ta konkursile!

Üritused. Lisaks eeltoodud projektide vedamisele viib EOA läbi mitmesuguseid 
üritusi. Asjakohaste spordi- ja olümpiateemadel arutlemise paikadena on 
populaarsust võitnud klubiõhtud ning erinevad seminarid-konverentsid, 
akadeemia suvisteks tipphetkedeks on aga alati atraktiivsed ja ka praktilist 
tegutsemist pakkuvad suvesessioonid.
Pikaajalise traditsioonina korraldatakse kõigi toimunud olümpiamängude järel 
arutluskoosolekuid, kus vaetakse spetsialistide osavõtul ja akadeemilises õhkkonnas 
Eesti olümpiasportlaste ettevalmistust ning olümpial esinemist. 

Trükised. Läbi aegade on EOA välja andnud mitmeid trükiseid. Rahvusvahelist 
tuntust on kogunud alates 1993. aastast ilmuv akadeemiline (ja ingliskeelne) „Acta 
Academiae Olympiquae Estoniae”, kuid lisaks on ilmavalgust näinud rida 
olümpiahariduslikke kogumikke: „Kooliolümpia käsiraamat”, „Olümpiateatmik” 
(I ja II osa) jne.

EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA

Eesti Olümpiaakadeemia president
Neinar Seli 2007. aasta suvesessiooni
avamas

Kooliolümpiamängude käsiraamat
nägi ilmavalgust 2005. aastal

„Acta Academiae Olympiquae Estoniae”
esikaas

Eesti Olümpiaakadeemia esimene ja kauaaegne president Atko Viru

Eesti Spordimuuseum korraldas 2006. aastal koostöös
olümpiaakadeemiaga lastele olümpiateemalise joonistus-
võistluse. Parematele jagasid auhindu olümpiavõitjad
Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun

Olümpiaakadeemia 2007. aasta suvesessiooni tuli saabus Emajõelt.
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