
Gens una sumus! 

 

Eesti Maleliidu arengukava aastateks 2020–2024 

 

MISSIOON 

Eesti Maleliit (EML) tegutseb male kui saavutusspordi arendamise ning male kandepinna laiendamise 

ja populaarsuse tõstmise nimel igal tasemel intellektuaalsest harrastusest ja rahvaspordist 

tippspordini. 

 

VISIOON 

EML arendab koostööd erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, Eesti Olümpiakomitee, 

ülikoolide ning riigi-, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega, et anda oma liikmetele 

maksimaalne tugi ala arendamisel ja püstitatud sportlike eesmärkide saavutamisel. EML liikmete 

võrgustik katab terve Eesti. Igas vallas tegutseb malering. 

EML pikaajaline eesmärk on jõuda organiseeritud harrastajate arvu poolest Eesti 10 enim 

harrastatava spordiala hulka ning stabiilselt nende hulgas püsida. 

EML korraldab Eestis igal aastal vähemalt ühe FIDE või ECU kalenderplaanis oleva rahvusvahelisel 

tasemel võistluse ning vähemalt iga kolme aasta tagant rahvusvahelise tiitlivõistluse. 

 

HETKEOLUKORD 

Organisatsioon 

Eesti Maleliidu liikmeskonda kuulub 55 liiget. Eesti Spordiregistri andmetel on male organiseeritud 

harrastajate hulga poolest spordialade hulgas teise kümne alguses. 

Eesti Maleliidul ei ole täiskoormusega töötajaid. Juhatuse liikmed tegutsevad praegu osalise 

koormusega vabatahtlikkuse alusel. Raamatupidamise ning IT teenused ostetakse sisse. 

 

Meie tugevused 

1. Tugevad traditsioonid (malelegend Paul Keres); 

2.  Noorte saavutused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel; 

3. Toimiv reitingute ja kohtunike süsteem; 

4. Male harrastamine ei nõua suuri kulutusi, sellel pole ealisi piire ja malet saab harrastada igal 

tasemel kas võistluslikult või intellektuaalse harrastusena (malekirjandus, 

kompositsioonmale); 

5. Malet saab harrastada distantsilt Interneti teel; 

6. Paul Kerese Malemaja olemasolu; 

7. Lisaks suurtele linnadele mängitakse malet ka väikestes kohtades ja see on traditsiooniliselt 

valdade (ka linnade) talimängude kavas. 



Meie nõrkused 

1. Male ei ole olümpiaala; 

2. „Maailmanimede“ puudumine 

3. Alaliidu senine halb sisekliima ning asjaajamiskultuur; 

4. Noorte tulemuslikkuse liigne väärtustamine; 

5. Kaadri vananemine; 

6. Male vähene kajastatus ajakirjanduses. 

 

STRATEEGILISED ARENGUVALDKONNAD 

Saavutussport: koondiste ning individuaalsete sportlaste ettevalmistamine tiitlivõistlusteks ja 

maleolümpiaks nii noorte kui täiskasvanute hulgas. 

Male kandepind ja harrastussport: noortesport, üliõpilassport, klubisport, muud male harrastamise 

viisid. Male lõimimine koolisüsteemi vabaaine või maleringina. 

Treenerite, õpetajate ja kohtunike koolitamine: koolituste korraldamine, õppevahendite 

koostamine ja kirjastamine. 

Maleliidu kui organisatsiooni arendamine eelnimetatud valdkondade strateegilisi eesmärke toetaval 

viisil. 

 

STRATEEGILISED EESMÄRGID 

Saavutussport 

 Saada Baltikumi juhtivaks malemaaks nii noorte kui täiskasvanute hulgas. 

 

Tegevused: 

o tähtsamatel rahvusvahelistel võistlustel osalemise väärtustamine, koondiste 

koostamine ainult parimat võimalikku tulemust silmas pidades; 

 

 Jätkusuutlikult ning süsteemselt rakendatava koostöömudeli välja töötamine andekate 

noorte jaoks kohaliku treeneri, Eesti koondise treenerite ning suurmeistrite vahel. 

 

Tegevused: 

o välja töötada treeningmetoodika Eesti koondise treenerite integreerimiseks noorte 

paremiku pidevasse arengusse; 

o välja töötada ürituste kava noorte paremikule (treeninglaagrid ja -turniirid); 

o välja töötada metoodika suurmeistrite integreerimiseks paremate noorte 

ettevalmistusse. 

 

Male kandepind ja harrastussport 

 Male kui spordiala kandepinna laiendamine nii harrastajate arvu poolest kui geograafiliselt. 

 



 Võimaluse loomine malega süstemaatiliselt tegelemise alustamiseks haridussüsteemi kõigil 

tasanditel põhikoolist kõrgkoolideni. 

 

Tegevused: 

o maleõpetajate koolitamine ning varustamine õppematerjalidega üldhariduskoolides 

male õpetamiseks vabaaine või maleringi vormis. 

o koolidevahelise võistlussüsteemi loomine eri vanuseklassides ning ürituste 

kajastamine Eesti Maleliidu koduleheküljel, pressiteadetes ning maleajakirjanduses. 

o eraldi ürituste sarja loomine ülikoolides koostöös ülikoolide maleklubide ning EASL-

iga. 

 

 Rahvaspordile ja male populariseerimisele orienteeritud nädalalõputurniiride sarja 

taastamine. 

 

 Eesti Maleliidu osalemine õppevahendite ning malekirjanduse kirjastamises. 

Tegevused: 

o õppevahendite koostamine ning koolide jaoks iga-aastaselt vajalikus mahus, 

kirjastamine iseseisvalt või koostöös kirjastustega; 

o kaasa aitamine malekirjanduse ilmumisele koostöös kirjastustega, sh. kogumike sarja 

„Male Eestis“ koostamisele ja kirjastamisele; 

o perioodiliselt ilmuva maleväljaande kirjastamises osalemine kas paberväljaande või 

perioodilise võrguväljaandena. 

 

Treenerite, õpetajate ja kohtunike koolitamine. 

 Tagada kõrge kvalifikatsiooniga treenerite ja kohtunike pidev järelkasv ning võimalused 

enesetäiendamiseks. 

 

Tegevused: 

o üle-eestiliste koolituste ja seminaride korraldamine. 

o koolitusprogrammi süsteemne arendamine ning juhtimine sarnaselt ülikoolide 

õppekavade juhtimisele. 

 

 Tagada koolide juures tegutsevate maleringide või male kui vabaaine õpetajate pidev 

lisandumine, järelkasv ning võimalused enesetäiendamiseks. 

 

Tegevused: 

o koolituste ja seminaride korraldamine maakondades. 

 

Maleliidu kui organisatsiooni arendamine. 

 Õigusliku selguse tagamine Eesti Maleliidu ning selle koostööpartnerite (sh. liikmete) 

vahelises koostöös. 

 

Tegevused: 

o koostööprojektide viimine selgelt lepingulisele alusele; 



o liikmetele kättesaadava dokumendiregistri loomine; 

o EML põhikirja muutmine. 

 

  Valdkonnapõhine juhtimine. 

 

Tegevused: 

o eraldi juhitavate valdkondade kaardistamine; 

o valdkonnajuhtide töö aluste välja töötamine; 

o valdkonnajuhtide leidmine. 


