
Kategooria Üritusturundus. Avalik üritus. 
"Eesti fännid Poolas, Gdanskis/Sopotis võrkpalli EM-finaalturniiril 24.-28. augustil 2017" 
 
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 
ning organiseerida kohale sõitnud inimestele lisaks sportlikule elamusele erinevat meelelahutust ja ühistegevusi 
Eduka eelkommunikatsiooni tulemusel sõitis Eestist Poola meie rahvuskoondisele kaasa elama enam kui 2000 
poolehoidjat. Eesti "Fännistaabis" 24. kuni 28. augustini toimunud üritustest võttis osa igal päeval 500-600 inimest, 
Eesti koondisele oli saalis tribüünidel kaasa elamas igal päeval umbes 2000 Eesti võrkpallifänni. 
 
2) Briif, ootused ja eesmärgid 
 

• Briif:  
o Varasem kogemus: 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.  

o Eesti meeste koondise viimaste aastate sportlik edu: 2016. aastal võrkpalli Euroopa liiga võit; 2017. 
aastal võrkpalli Maailmaliiga III tugevustsooni võit ja edukad mängud MM-valikturniiridel. 

o Võrkpalli populaarsuse tõus: 2016. oktoobris vaatas Tondiraba spordihallis otsustavat play-off 
mängu Läti vastu umbes 5500 inimest. See on uuema võrkpalliajaloo uus publikurekord. 

 
• Ootused: Organiseerida Poolas toimuvale võrkpalli EM-finaalturniirile Eesti rahvuskoondisele kaasa elama 

1500-2000 võrkpallifänni ja sisutada nende reis lisaks koondisele kaasa elamisele veel muude meeldejäävate 
tegevustega. 

 
• Eesmärk: Võrkpalli populaarsuse kasv läbi fännide isikliku positiivse kogemuse suurturniiril  

 
• Elluviimine.  
Eesti koondise mängud EM-finaalturniiril Gdanskis toimusid 24., 26. ja 28. augustil 2017. 
Ürituse eelkommunikatsioon toimus perioodil oktoober 2016 kuni august 2017.  
Enne EM-finaalturniiri algust valisid alaliidu inimesed spordihalli läheduses Sopotis välja vabaõhukohviku, kus 
tegutses 24. kuni 28. augustini "Eesti fännistaap". Fännistaabi üritustel osalemine oli inimestele tasuta. 
 

 
 
      
 
 
 



 
 
Fännistaabis korraldati erinevat sorti meelelahutust, sportlikke mänge ja ühistegevusi. 5 päeva sisse 
mahtusid Ivo Linna esinemine, Eesti fännide omavaheline võrkpalliturniir, ajaloo kõige esimene Eesti-
Soome võrkpallifännide maavõistlus (kus meie võistkonda juhendas eelmine Eesti koondise 
peatreener Avo Keel ja mängu peakohtunikuks oli Eesti koondislane Mart Naaber) ja palju muud. 
Kõikidel õhtutel mängis fännistaabis elav muusika ja erinevad DJ-d. 
 

 
  

   
 
Fännistaap oli dekoreeritud Eesti rahvusvärvidega, kümned fännilipud lehvisid iga mängu eel toimunud 
rongkäigus.  
Hiigelsuur Eesti lipp oli tribüünil kõikidel Eesti koondise mängudel. 
 
 
 
 
 



 
NB! Alaliidu hea töö tulemusel istusid Eesti võrkpallisõbrad Gdanski spordihallis telekaamerate vastas, 
mis täiendavalt võimendas telepildis meie fännide kohaloleku-efekti ja tõi parema emotsiooni ka 
kodustele "tugitoolisportlastele"! 
Korraldajatelt saadud eriloaga laulis 24. augustil Eesti - Soome mängu eel Eesti hümni Ivo Linna. Eesti 
oli EM-finaalturniiril lisaks korraldajamaa Poolale ainuke riik, kelle hümni laulis artist saalis live'is! 
 

 
 
 

 
 
28. augusti õhtul toimus Gdanski ööklubis Eesti hip-hop artisti Reketi kontsert. Samal kontserdil said 
fännid kohtuda Eesti rahvuskoondise mängijatega ja autasustati koondise toetamisel silma paistnud 
fänne. 
https://sport.postimees.ee/4225791/postimees-poolas-video-koondis-pidutses-koos-fannide-ja-
reketiga-gdanski-ooklubis 

 
• Kampaania tulemus 

Eestist sõitis Gdanskisse meie rahvuskoondisele tribüünidele kaasa elama enam kui 2000 võrkpallisõpra. 
Fännistaabis toimunud üritustest võttis iga päev osa umbes 500-600 inimest.  
Eesti fännid ületasid positiivselt uudiskünnise nii Eesti kui ka rahvusvahelises meedias. Ja kuigi Eesti 
koondis kaotas EM-finaalturniiril kõik kolm mängu võeti meeskond turniiri järel kodus sõbralikult ja 
toetavalt vastu, mis näitab et meeskonna ja võrkpalli kuvand tervikuna on väga hea! 
 



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") 

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"  

 http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em17/delfi-video-poolast-vorkpalluritele-humni-laulnud-ivo-
linna-mina-ei-utleks-et-eesti-kaotas?id=79296348 

ü Õhtuleht: Võrdlus Riiaga anno 2015 - võrkpalli EMi pale on oluliselt inimlikum 
ü : https://sport.ohtuleht.ee/824640/vordlus-riiaga-anno-2015-vorkpalli-emi-pale-on-oluliselt-

inimlikum 
 
 


