
Kategooria Suhtekorraldus. Sündmuse kommunikatsioon. 
"Eesti fännid Poola võrkpalli EM-finaalturniirile Eesti koondisele kaasa elama!" 
 
1) Projekti lühikokkuvõte 
 
Eesti meeste võrkpallikoondis osales 2017. augustis Euroopa Meistrivõistluste finaalturniiril Poolas. 
Gdanskis alagrupiturniiril mängiti 3 mängu Soome, Serbia ja Poolaga. 
Eesti Võrkpalli Liit seadis eesmärgiks organiseerida Poola meie rahvuskoondisele kaasa elama 1500-
2000 Eesti fänni.  
Eduka projekti tulemusel sõitis Eestist meie rahvuskoondisele kaasa elama enam kui 2000 
poolehoidjat. 
 
2) Projekti kirjeldus 
 

• Esialgne olukord 
Võrkpall on Eesti viimaste aastate kõige edukam pallimänguala. Eesti meeste võrkpallikoondis jõudis 
2017. aastal neljandat korda Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirile. 2009. aastal Türgis oli meie 
rahvuskoondisele kaasa elamas 300 fänni, kaks aastat hiljem Tšehhis oli võrkpallisõpru juba peaaegu 
700. 2015. aastal sõitis Eestist Itaaliasse veidi enam kui 500 fänni.  
 

• Eesmärk  
Lähtudes Eesti meeste koondise viimaste aastate sportlikust edust (2016. aastal võrkpalli Euroopa 
liiga võit; 2017. aastal võrkpalli Maailmaliiga III tugevustsooni võit ja edukad mängud MM-
valikturniiridel) ja võrkpalli populaarsuse tõusust (2016. oktoobris vaatas Tondiraba spordihallis 
otsustavat play-off mängu Läti vastu umbes 5500 inimest. See on uuema võrkpalliajaloo uus 
publikurekord) seadis Eesti võrkpalli Liit eesmärgiks organiseerida EM-finaalturniirile omadele kaasa 
elama vähemalt 1500 võrkpallisõpra. 
 

• Kampaania strateegia.  
Kommunikatsioon pidi vastama küsimusele "Miks sõita võrkpalli EM-ile?": 
ü Eesti koondise sportlik tase on selline, mis lubab "heal päeval" võita Euroopa absoluutseid tippe 

ja seega võidelda Euroopa Meistrivõistlustel kõrgete kohtade eest; 
ü Eesti koondise alagrupivastased nii sportlikus kui emotsionaalses mõttes väga põnevad: 

põhjanaaber Soome, kellega pole ammu mängitud, võrkpalli Maailmaliiga võitja Serbia ja valitsev 
maailmameister ning kodumeeskond Poola; 

ü Poola on "suur võrkpallimaa" - palju publikut ja suurturniiride korraldamise kogemus; 
ü Augusti lõpus on Poolas veel soe (Sopot, kus paiknes Eesti fännide staap, on üks Läänemere 

tuntumaid kuurorte) - võimalus veidi kõledat Eestimaa suve pikendada; 
ü Võrkpallipublik on sõbralik ja lõbus seltskond. Mängusaalis on Eesti fännidele reserveeritud oma 

sektorid, s.t. et kaasa saab elada ühiselt ja turvaliselt. Gdanskis ja Sopotis on planeeritud ühiseid 
ettevõtmisi ja meelelahutust ka väljaspool spordisaali. 

Kommunikatsioonikanalid 
ü EVF sots.meedia kanalid - FB ja koduleht 
ü Pressiteated 
ü Otsepostitused registreerunud võrkpallifännidele 
 

• Kampaania elluviimine 
ü Okt. 2016: Eesti koondis võidab otsustavas play-off mängus Lätit ja pääseb EM-finaalturniirile. 

Peamine sõnum: "Poolas tuleb suur võrkpallipidu"; 



ü Nov. 2016: Selguvad Eesti alagrupivastased (Poola, Serbia ja Soome). Kommunikatsioonis rõhk 
"tituleeritud vastastel ja eraldi vastasseisul Soomega, kellel on traditsiooniliselt Poola minemas 
tuhandeid fänne" 

ü Jaanuar 2017: Piletimüügi algus (Koostöös Poola võrkpalliliiduga organiseeriti piletimüük 
selliselt, et jaanuar - juuni 2017 said Eesti fännid osta pileteid ainult "Eesti sektoritesse"); 

ü Veebruar 2017: Sõnumid: "Koostöös Nordicaga tšarterreis EM-ile" ja "Juba on selge, et Eestist 
sõidab Poola rekordarv poolehoidjaid"; 

ü Märts 2017: Eesti ametliku fänniühenduse loomine. 2 kuuga registreerub umbes 1500 inimest; 
ü Aprill 2017: Fännilipu kampaania "Iga küla mängule oma lipuga". Julgustame fänne tegema oma 

kohanimedega sini-must-valgeid lippe. (Trend on loodud, augusti lõpus EM-il on neid Poolas 
juba kümneid) 

ü Mai 2017: Eesti võrkpallifänni "ametliku" atribuutika - särgid, pusad, nokamütsid jms. - 
lansseerimine koostöös Sportlandiga; 

ü Mai - august 2017: Koondis mängib edukaid Maailmaliiga ja MM-valikturniiri mänge, neist suur 
osa Eestis. Üldise positiivse fooni taustal kutsutakse fänne jätkuvalt ühinema "Poola 
dessandiga". Sõnumites kirjeldatakse spordiväliseid tegevusi - fännistaap Sopotis ja sellega 
seotud üritused nagu näiteks Eesti ja Soome fännide maavõistlusmäng, Ivo Linna kontsert jms.; 

ü September 2017: Järelkampaania - võrkpallifännide fotovõistlus "Fännid EM-finaalturniiril". 
Link meediakajastuse slaidishow'le: https://www.youtube.com/watch?v=2AZEn4ogMz0 

 
• Kampaania eelarve: 0€ 

 
• Kampaania tulemus 

Eestist sõitis Gdanskisse meie rahvuskoondisele kaasa elama umbes 2000 võrkpallisõpra.  
Eesti fännid ületasid positiivselt uudiskünnise nii kohalikus kui ka rahvusvahelises meedias. 
Võrkpallifännide kuvand said eelkommunikatsiooni ja ürituse enda raames väga laia ja positiivse 
meediakajastuse, selle tulemusel on veelgi paranenud võrkpalli positsioon ja populaarsus Eesti 
inimeste hulgas. 
 

ü Rahvuskoondise kapten Kert Toobal: "Fännid lähevad EM-ilt kindlasti medaliga koju. Lisaks 
meie meeletule toetamisele tekitasid nad sahinat igal pool meedias ja leidsid äramärkimist!". 

 https://sport.postimees.ee/4225459/kert-toobal-meie-fannid-voitsid-emil-medali 
ü Rahvuskoondise peatreener Gheorghe Cretu: "Kui sellised inimesed on sinuga, sinu ümber 

saalis, siis see on lihtsalt imeline. Nad on teinud ajalugu. Kõik jäävad Poolas meenutama 
kangeid Eesti fänne. Suur aitäh!". 

ü Poola ingliskeelse väljaande Tri City News ajakirjanik Jakub Wozniak: "Paljud meeskonnad 
võivad üksnes unistada sellistest fännidest nagu on Eesti koondisel!" (artikli pealkiri "Imeline 
atmosfäär ERGO Arenal") 

 http://tricitynews.pl/amazing-atmosphere-ergo-arena/ 
ü Eesti - Soome mängu eel saalis Eesti hümni esitanud Ivo Linna Delfi ajakirjanikule: "See oli 

täiesti eriline tunne. Mina oma nõrga sulega ei oskakski kirjutada, mida tähendab nii suurel 
võistlusel kodumaa hümni laulmine. Seda saad võibolla kord elus kogeda. Tunnistan, et ei ole 
tükk aega nii palju pabistanud. See oli uskumatu, harras, õilis, üllas ja kaunis tunne. See 
panebki hinge helisema". 

  DELFI VIDEO ja GALERII POOLAST | Võrkpalluritele hümni laulnud Ivo Linna: mina ei ütleks, 
 et Eesti kaotas: 
 http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em17/delfi-video-poolast-vorkpalluritele-humni-
laulnud- ivo-linna-mina-ei-utleks-et-eesti-kaotas?id=79296348 
 



 
 

 


