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Meie eesmärgiks on tõsta sportlike ja aktiivsete üliõpilaste arvu ning see
läbi parandada noorte üldist tervist ja elukvaliteeti. Selleks oleme sidu 
nud noorte jaoks spordi ja meelelahutuse Eesti Akadeemilise Spordi  liidu 
(EASL) liikmeteks on kõik Eesti suuremad ülikoolid ja kõrgkoolid, kelle 
kaudu meie tegevus jõuab ca 40 000 üliõpilaseni (sotsiaal
meedia, eposti, pildi, video ja trükimaterjali vahendusel).  EASL kaasab 
igal aastal vähemalt 100 vabatahtliku.

#YLISPORT on üliõpilastele suunatud sportlik
meelelahutuslik kolmeosaline üritustesari.
• YLIPALL

• Üliõpilaste Talimängud

• Üliõpilaste Suvemängud

YLISPORT ürituste sarjast võtab osa igal aastal üle 2500 üliõpilase. 
Ürituste sarja kokkuvõttes antakse välja aktiivsus ja tulemuskarikas 
parimale ülikoolile või kõrgkoolile. 



YLIPALL
YLIPALL on kahepäevane meelelahutuslik palli
mängude festival. Sportlik osa toimub Pärnu Spordi
hallis ning laupäevaõhtune meelelahutuslik osa saab 
alguse ühise rongkäiguga läbi Pärnu linna.

Programmi kuuluvad: 3x3 korvpall, pimevõrkpall, 
pehmojalgpall, rahvastepall, korvpalli vabaviske
võistlused ning lustakad teatevõistlused.

• Üritusest võtab osa 350 üliõpilast

• Sellel aastal toimub festival   
24.–25. november 2018 #ylisport





Üliõpilaste 
Talimängud
Talimängud on kolmepäevane talvine üliõpilaste vahe
line sportlik mõõduvõtt, kus iga ilmaga tehakse läbi 
kõik võimalikud talispordialad. Üritusel on alasid igale 
tasemele – igaüks saab osa. Kokku on programmis üle 
20 erineva meelelahutus ja spordiala.
 
• Talimängudest võtab osa  550 üliõpilast.

• Sellel hooajal toimuvad 25.–27. jaanuar 2019 #ylisport





Üliõpilaste 
Suvemängud
Suvemängud on Eesti suurim (ka Baltikumi) ja ainuke 
üliõpilastele suunatud spordi ja meelelahutus üritus, 
mis toimub Kääriku Spordikeskuses. Kolme päeva 
jooksul paneme tudengid proovile 40 erineval spordi
alal. Ürituse käigus toimub traditsiooniline naiste 
muda maadlus ja palju muud kaasahaaravat.

Sellel suvel tähistab Üliõpilaste Suvemängud oma 
20. juubelit ja sellega seoses on oodata rekordarv #ylisport



osalejaid. Ohtrale spordile lisaks aitavad juubelit 
tähis tada kaks meele olukat peoõhtut kuulsate Eesti 
esinejatega. Lisaks üliõpilastele on Suvemängudest 
osa võtmas ja ülikoolide rektorid ja prorektorid.
 
• Suvemängudest võtab tavapäraselt  

osa võtnud üle 1600 üliõpilase,  
50 õppejõu ja üle 100 vabatahtliku.

• Sellel suvel toimuvad Suvemängud 
28.–30. juunil 2019

#ylisport





Üritused ja spordialad Kuldsponsor 
90007000 €

Suursponsor 
40002500 €

Sponsor 
1 000 €

Toetaja 
auhinnad

Koostööpartneri nimeline YLISPORDI üritus  näiteks 
„koostööpartner esitleb: Üliõpilaste XX Suvemängud“ •
Koostööpartneri nimeline spordiala – 
näiteks „koostööpartneri Triatlon“ 3 ala 2 ala 1 ala

Spordialade väljakute nimetamine koostööpartneri järgi – 
näiteks „koostööpartneri nimeline tänavakorvpalli väljak“ • •
Ala finišis koostööpartneri fotosein koos fotograafiga. Pilte 
jagatakse sotsiaalmeedias. (Ei sisalda fotoseina valmistamist). • •

Koostööpartneri poolsed auhinnad (nö reklaamtooted) • • • •



Trükimaterjal Kuldsponsor Suursponsor Sponsor Toetaja

Koostööpartneri logo kõikide juhendite, 
turniiritabelite ning tulemuslehtedele •
Kõikidel YLISPORT sarja trükimaterjalidel koostööpartneri logo 
kajastamine (plakatid, flaierid, voldikud, diplomid, rollupid) • •

Sooduspakkumiste edastamine osalejatele (flaierid/kupongid) • • •

Multimeedia lahendused Kuldsponsor Suursponsor Sponsor Toetaja

Koostööpartneri logo kajastamine YLISPORT 
ürituste reklaamklippides • •

Kajastust YLISPORT ürituste kokkuvõtvates videos • •
Eelisjärjekorras toodame ja levitame pildimaterjali 
kuld ja suursponsorite nimelistelt aladelt • •
Osalejatele saadetavates emailides 
koostööpartneri välja toomine • •



Kajastus sotsiaalmeedias Kuldsponsor Suursponsor Sponsor Toetaja

Kajastust EASL Facebookis ja kodulehel • • • •
Kajastust YLISPORT Facebookis, Instagramis ja kodulehel • • • •
"Toetad üliõpilassporti" kampaania sotsiaalmeedias • •
Pressiteadetes koostööpartnerite välja toomine • •
Koostööpartnerit tutvustav lugu • •
YLISPORT üritustel
Koostööpartneri reklaammaterjali presenteerimine  
(rollupid, bännerid, surfilipud) YLISPORT üritustel • • •
Popup erilahendused üritustel (nt oma telk/boks, otse 
kontakt tudengitega, meenete jagamine, jne.) • •
Võimalus kasutada YLISPORT ürituste ajal promotüdrukuid • • •
Auhinnatseremoonia taustale toodetud 
koostööpartneri(te) bännerid • •
Auhinnakotid sponsori brändiga •



MEELDIVALE 
KOOSTÖÖLE  
LOOTES!
MAREK DORONIN
EASL arendusjuht ja YLISPORT projektijuht
marek@easl.ee
+372 523 2911

#ylisport


