
 

 

EESTI VÕIMLEMISLIIDU  

ÜLDKOOSOLEK 

 

 

 

Tallinn, Tondi tn 84             08. mai 2019. a 

Audentese kooli aula        

 

PROTOKOLL 

 

Koosoleku aeg: kell 12:00-14:00 

 

Osales: 

Liikmeid on 67 + 1 füüsiliselt ja 7 üksikisikut. 

Kohal on 34 esindajat. Esinduskvoorum on koos.  

Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik 18 häält. 

 

1. Avasõnad, kodukorra kinnitamine, häältelugemiskomisjoni kinnitamine  

Avasõnad lausub T.-R. Vaarmann; M. Jesse. 

 

Otsused:   

1. Koosoleku juhatajaks valiti: Maris Jesse 

2. Kinnitada kodukord 

3. Häältelugemiskomisjoni hääletati: Heigo Klaos, Sigrid Absalon 

4. Koosolekut protokollib: Virko Nilender 

 

2. EOK presidendi, hr. Sõõrumaa sõnavõtt  

• Hr. Sõõrumaa isiklik tutvustus;  

• Täitevkomitee tutvustus; 

• EOK tegevuse tutvustus: seista tippspordi eest, rahvusvaheliste võistluste eest; 

• Team Estonia tutvustus; 

• Sport Koolis tutvustus; 

Küsimused: 

T. Oras: Mis on Teie hinnang, kes peaks Sport Koolis liikumist kureerima, on see kool või 

klubid? 

U. Sõõrumaa: Põhiliselt haridussüsteem peaks selle  eest vastutama, koostöös klubiga. 

Tegeleda tuleks kõigi lastega ning haridussüsteem ja klubid peaksid tegema koostööd massi 

hajutamiseks kogu päevale. Koolide haridussüsteemid vajavad uuendamist, atesteeritud tree-

nerid peavad tulema läbi klubide/alaliitude. Vaja oleks vähemalt 1500 treenerit juurde, ees-

märk asjani jõuda on 2035. 

K. Ridaste: Kas te olete hinnanud spordisaalide võimalusi? Sest praegustes tingimustes me 

võitleme kooliga iga minuti pärast, kui kool pikendab päeva, kuhu siis klubi läheb? 



 

 

U. Sõõrumaa: See peakski nii olema, et kool võtab enamuse ajast. Saalidega on see prob-

leem, aga muud spordirajatised on tühjad päevade ajal. Kui küsimus on, et saalipinda ei 

jätku, siis tuleks oluliselt taristut uuendada aastaks 2035. Näiteks Kalevi Spordihallis on kell 

12-14 päeval saalis tühjus.  

M. Jesse: Meil ei ole saali võimlemisele. 

U. Sõõrumaa: Jah on nii, et võimlemine on ainus olümpiaala, millel meil saali pole, seega 

sellega tegeletakse. 

T. Oras: Olen päri, et koolid peaksid koordineerima tegevust klubidega. Lihtsalt täna on 

toimunud väike reform Eestis. On juhtunud selline lugu, et noored peaksid toetama saa-

vutussporti, aga on tekkinud selline asi nagu huviringirahastus, mida veavad kehalise kasvat-

use õpetajad. Seal ei ole EKR kvalifikatsiooni ja ei ole metoodilist kindlust. Huviringi raha 

on jõudnud koolide kätte ja see sööb ära klubide alustalad.  

U. Sõõrumaa: Ma olen kursis ja loodan, et Sport Koolis süsteem teeks asjad selgemaks kui 

see käima läheb.  

 

• Hr. Sõõrumaa lõppsõnad; 

• L. Laas, võimlemisürituste tutvustus ja kutse esitamine hr. Sõõrumaale. 

 

3. 2018. aasta aruanded 

 

3.1. EEVL  2018.a. majandusaasta aruande esitleb T.-R. Vaarmann. 

 

3.1.1. Tegevusaruanne  

• Tegevusaruande esitas peasekretär T.-R. Vaarmann 

 

3.1.2. Toimkondade aruanded (toimkondade juhid) 

• Iluvõimlemise TK, N. Inno esitas aruande 

• Rühmvõimlemise TK, L. Kriibi esitas aruande 

• Sportakrobaatika TK, M. Illak esitas aruande 

• TeamGym TK, O.Gogoladze esitas aruande 

• Sportaeroobika TK, N. Maltšenko esitas aruande (vene keeles) 

• Trampoliinvõimlemise TK, N. Cherneyko esitas aruande 

• Harrastusvõimlemise TK, L. Laas esitas aruande 

 

3.1.3. Raamatupidamise aastaaruanne  

• T.-R. Vaarmann esitas raamatupidamise aruande 

 

3.2. Küsimused ja sõnavõtud, aruannete kinnitamine 

 

Otsused:  



 

 

1. Kinnitatud 2018. a. majandusaasta aruanne ühehäälselt 

2. Kinnitatud toimkondade aruanded ühehäälselt 

3. Kinnitatud raamatupidamise aruanne ühehäälselt 

 

4. EEVL revidendi kinnitamine 

• T.-R. Vaarmann tutvustab uut revidenti ning eelmise revidendi lahkumise tagamaid. 

 

Otsus:  

1. Kinnitada Ivi Kärt EEVL revidendiks ühehäälselt. 

5. 2018.a. eelarve kinnitamine 

• T.-R. Vaarmann esitab 2019.a. eelarve; 

• M. Jesse tutvustab toetajate/sponsorite otsimise tulemusi. 

 

Otsus:  

1. Kinnitatud 2019. aasta eelarve ühehäälselt.  

 

6. Küsimused ja sõnavõtud 

 

Koosoleku juhataja: Maris Jesse 

 

Koosoleku protokollija: Virko Nilender 


