Töökeskkonna parimad praktikad
Terviseedendus

Elujõuline ameti spordiklubi
Asutus: Maksu- ja Tolliamet
Parima praktika sihtgrupp: kõik ameti töötajad
Probleem:
Sportimine on märk ametnike
tõsisest
suhtumisest
oma
tervisesse, mille tulemuseks on
kõrge töövõime ja positiivne
ellusuhtumine.
Maksuja
Tolliameti Spordiklubi asutati 13.
septembril 2006. aastal eesmärgiga
parendada
ametnike
tervislikku seisundit läbi soodsate
valikute
tegemise
võimaluste
loomise ehk eesmärgiga organiseerida, edendada ja koordineerida kehakultuuri- ja spordialaseid tegevusi nii ametisiseselt
kui ka kaasates teisi spordist
huvitatud kooslusi erinevatesse
ettevõtmistesse.
Parima praktika tegevuse kirjeldus:
Maksu- ja Tolliametil on võimalus kasutada oma spordisaali, kus toimuvad väga populaarsed
korvpalli, võrkpalli, jooga, aeroobika, sulgpalli, saalihoki, lauatennise, indiaca jt spordialade
treeningud. Ametnikud tegelevad veel ujumise, rattasõidu, bowlingu, kergejõustiku,
rulluisutamise, suusatamise, jalgpalli, tennise, orienteerumise, laskespordi, mälumängu, male
jpt spordialadega. 2009. aastal loodi oma kodulehekülg, mis annab pidevalt infot juba
toimunud üritustest ja eesootavatest võistlustest kalenderplaanis. 2007. ja 2008. aastal toetas
klubi rahaliselt liikmete osalemist rahvaspordiüritustel nagu näiteks Tallinna Sügisjooks,
Rattamaratonide sari, Järvejooksude sari ja mitmetel teistel üritustel. 2009. aastal oli Maksuja Tolliameti ametnikele registreerimine Sügisjooksule veidi soodsam ja loodud on mitmeid
sooduspakkumisi erinevates spordiklubides.
Maksu- ja Tolliameti sporditegevus on esindatud erinevatel tasemetel - suurepärast eeskuju
annab teistele Eesti parim naistriatleet Alma Sarapuu. kes on tulnud töö kõrvalt mitmel korral
Eesti meistriks. 2009. aasta juunikuus läbis Alma USA-s täispika triatloni ajaga 11:05.52,
saavutades proffide seas väga hinnatava 12. koha. Mitmed maletajad on heal rahvusvahelisel
tasemel, 2008. aastal võitis Maksu- ja Tolliameti võistkond Firmaspordi korraldatud
malevõistlused Eestis.
Häid tulemusi on saavutatud kergejõustikus, korvpallis, laskmises, üks Maksu- ja Tolliameti
töötaja mängib jalgpalli Eesti kõrgliigas. Mitmed harrastajad osalevad regulaarselt paljudel
rahvaspordiüritustel. Suurim osavõtjaskond osaleb aga Eesti Energia Energiakõnnil, kus
Maksu- ja Tolliameti on esindatud võistkondadega “Alati õiguskuulekalt”, “Liikumine on
maksuvaba” ja “Tormajad”. Swedbanki Tervisejooksusarjast võtavad osa võistkond
“Magistrandid” ja “AH ja OH jooksurajal”.
Tulemused:
Maksu- ja Tolliameti spordiklubisse kuulub 193 liiget (2009. aasta seisuga). Spordiklubi on
oma tegevusega suutnud motiveerida ametnikke osalema rahvaspordiüritustel ja treeningutel
rohkem kui varasemalt. Sportlikud tegevused annavad meie ametnikele lisamotivatsiooni
tervislike valikute tegemisel ja parandavad enesetunnet. Suurepäraseid sportlikke tulemusi on
saavutatud nii individuaalselt kui võistkondlikult.

