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Koosolekut juhatajas: EIL president, juhatuse esimees Siiri Oviir.
Protokollis: Tiia Tiik.
23-liikmesühingust võtab osa 14, sh 7 neist volitatud esindajaga, kokku 20 koosolekust osavõtjat
(Lisa 1).
Koosoleku avab tervitusega EIL peasekretär Signe Falkenberg, kes teeb ettepaneku valida
koosoleku juhatajaks Siiri Oviir ja protokollijaks Tiia Tiik. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Juhtimine antakse üle koosoleku juhatajale, kes teeb ettepaneku valida 2-liikmeline häältelugemise
komisjon. Esitatakse Marju Jaanimets ja Külliki Grünbaum. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Delegaatide registreerimistulemuste alusel on koosolek otsustusvõimeline.
Siiri Oviir: kas olete eelnevalt välja saadetud päevakorraga nõus või soovite seda täpsustada?
Signe Falkenbergilt ettepanek: 7. Punkti alla lisada revisjonikomisjoni töökord.
Alar Õige ettepanek: punkt 8 alla lisada „surnud liikmete“, kes pole korduvalt tasunud
liikmemaksu, nt spordiklubi Flüüger välja arvamiseks.
Signe Falkenberg: arvan, et seda ettepanekut arutaksime liikmemaksude määra juures.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

EIL presidendi pr Siiri Oviiri sõnavõtt
EIL 2010. aasta majandusaruanne
Revisjonikomisjoni arvamus
Küsimused ja sõnavõtud, esitatud aruannete kinnitamine
EIL tegevusest 2011-2012 aastal:
- ürituste ja võistluste korralduslikust poolest 2011 aastal
- juhatuse otsused
- projektitaotlused 2011 aastal
- arutelu ja ettepanekud kalenderplaanide ja eelarvete kohta
6. 2011.aasta kalenderplaani ja eelarve kinnitamine- 2011 aasta eelarve
7. Revisjonikomisjoni töökord
8. Jooksvad küsimused
- liikmemaksu määra kinnitamine
- muud küsimused

OTSUS 1: kinnitada aastakoosoleku päevakord. Poolt 14, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus
vastu võetud.
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EIL president pr Siiri Oviir teeb 2010. aasta tegevusest kokkuvõtte. Aasta tagasi valitud juhatus
on väiksem, aga tegus. Kasu oli 20. aastapäeva konverentsist, mille tulemusel saime juurde palju
kontakte, liikmeid ja meediatähelepanu.
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Signe Falkenberg kannab ette EIL 2010. aasta majandusaruande (Lisa 2) ja selgitab, et EIL on
loodud 21.03.1990 ja liikmeid oli EIL-is 24. Põhivara on amortiseerunud ja väärtus on 0. Arvestust
peetakse bilansiväliselt. Kohustuste all on ettemaksud, mis on tehtud meile. Põhiliselt on langenud
projektide tulud (sh HMN, KULKA jne), sest palju on olnud äraütlemisi, seoses sellega on
võistluste kulud vähenenud, tegevuskulud on suurenenud aktiivsema tegevuse tulemusel välja
poole organisatsiooni (konverentsid), tööjõukulud on palgad koos maksudega.
EIL tegevuse tulem on 155 692 krooni.
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Tiia Tiik selgitab revisjonikomisjoni tööd, revideerimist ja tänab Signe Falkenbergi selgituste
andmise eest. Selle tulemusel koostasime revisjonikomisjoni arvamuse (Lisa 3), mille ka ette loeb.
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Siiri Oviir: kas on küsimusi ja sõnavõtte esitatud aruannete kohta?
Siiri Oviir: soovib küsida mida tähendab AB klass?
Tiia Tiik: seda klassi kasutatakse võistlustel sel juhul, kui võistlejal puudub klassifikatsioon ja ta
soovib võistelda, kuid nt liikumispuue ei ole nähtav. Seda AB võistlusklassi kasutab SK Meduus
oma ujumisvõistlustel.
Siina Trutin: kas seal klassis võib osaleda see, kes tahab?
Alar Õige: AB klassis saavad võistelda need, kellel puudub võistlusklass ehk klassifikatsioon, kui
klass on olemas, siis seda küsimust ei teki. Kui tekib kahtlus ja omavaheline konkurents
meditsiinilises mõistes ja eetilisuses ning väliselt nähtavat puuet ei ole, et nn terve tuleb ja ei
osaleks nõrgemate klassis.
Väino Marjak: varem maksime kohapeal kolmekordse osavõtutasu ja osalesime, kas nüüd see
enam EIL võistlustel ei kehti?
Signe Falkenberg: see on revisjonikomisjoni arvamus ja ettepanek. Juhatus on kinnitanud
eelregistreerimise korra. Kui juhend on välistanud, siis kohapeal registreerida ei saa. Kolmekordse
tasu võtmine eelregistreerimisega hilinemise eest oli varem, kuid juhatus täpsustas oktoobris 2010
otsusega eelregistreerimise korda. Kui kergejõustiku karikavõistlustel on nõutav eelregistreerimine,
mille alusel antakse välja medalikomplektid, siis kohapeal puudub võimalus uusi alasid juurde
lisada, sest eelregistreerimise alusel on võistlusalad üles seatud.
Alar Õige: revisjonikomisjoni ettepanekud on selguse mõttes välja toodud, see ei ole uus formaat.
See võimaldab võistlusi korraldajatel ette planeerida.
Heiti Vahtralt ettepanek: sisuline ja raamatupidamislikud ettepanekud võiksid olla eraldatud, siis
on selgem jälgida.
Signe Falkenberg: nüüd peame kinnitama aruande koos revisjonikomisjoni arvamusega.
Siiri Oviir: kas aastakoosolek otsustab 2010.aasta majandusaruande kinnitada ja teadmiseks võtta
revisjonikomisjoni arvamust?
OTSUS 2: kinnitada EIL 2010.majandusaastaaruanne. Poolt 14, vastu ja erapooletuid ei ole.
Otsus vastu võetud.
Järgneb paus 12.00 – 12.10. Peale seda koosolek jätkub
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Signe Falkenberg tutvustab EIL tegevust 2011-2012 aastal.
Ürituste ja võistluste korralduslikust poolest 2011 aastal. Probleemiks on, et seniajani ei ole Eesti
Paraolümpiakomitee sõlminud meiega lepingut, kuna neil puudub leping Sotsiaalministeeriumiga.
Sõudmine on aktsepteeritud Eesti Sõudeliidu poolt.
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Alar Õige: meile on esitatud küsimus: miks nägemus- ja liikumispuudega inimesed peavad
osalema ühtses treeningus EIL-i all? Sama ala harrastavad ka vaimupuudega inimesed.
Signe Falkenberg: oleme võtnud selle ala vedada. 4-ne üheaeru paadis treenivad 2
liikumispuudega ja 2 nägemispuudega sõudjat. Suvel toimub 1 võistlus, sügisel Bledi järvel MM
võistlus, püütakse kvalifitseeruda parasõudmises Londonisse. Kahepaat on paarisaeruline, kus
osalevad 1 liikumispuudega ja 1 nägemispuudega inimene. Tahame jõuda Londoni
olümpiamängudele ning meiega arvestab ka sõudeliit.
Siina Trutin: kuidas lahenes selle aasta Paide boccia võistluste üüri tasumine?
Signe Falkenberg: saime hakkama, aitas kohalik omavalitsus.
Peeter Kruus: miks meil ei või kohalik omavalitsus panna õlga alla ja anda ruume puuetega
inimestele tasuta kasutada? Miks mõni vald jõuab (nt Türi) aga teine mitte?
Alar Õige: igal asjal on oma hind, iga spordiasutus on oma tulud ja kulud planeerinud nii, et enam
vähem nulli jääks. Kui kellelegi antakse teenust või ruume tasuta kasutada, siis keegi teine maksab
selle kinni. Kui annad ühele tasuta, siis teisele ei saa öelda, et sina ei saa tasuta.
Siiri Oviir: praegu on töötus suur ja seetõttu ka omavalitsuste tulubaas väiksem, sest maksusid
laekub mõnes omavalitsuses lausa 5 korda vähem.
Signe Falkenberg: meie eesmärk on olla rehabiliteeriv organisatsioon ja oleme saanud juurde uusi
liikmeid. Neid tuleb, kui suhtleme otse, käime väljaspool tutvustamas. Elva laagris keskendume
rohkem lastele ja teeme lastelaagri eraldi. Elvas on ka tenniseväljak, mida saaksime kasutada,
jätkub boccia, ratastoolivigursõit, istevõrkpall jne.
Väino Marjak: mina käisin Narvas kohal, seal oli korraldus hea, kuid osalustasusid ei kogutud.
Rita Goruskina: ma võin abistada neile juhendi vene keelde tõlkimisel, siis on narvakatel info
arusaadavam ja selgem.
Kersti Puusild: sel juhul on vajalik, et Narva võistlustele läheks kohale EIL esindaja, kes selgitab
ja aitab võistlusi korraldada.
Siina Trutin: äkki aitab, kui saata neile korraldusjuhend?
Signe Falkenberg loeb ette juhatuse otsused ja projektitaotlused 2011. Aastal (Lisa 2).
Toimub arutelu kalenderplaanide ja eelarvete kohta.
Siina Trutin: kui igal aastal saab EIL parimaks sportlaseks Kardo Ploomipuu, siis peaks midagi
ette võtma. Näiteks välja anda sporditäht või tunnustada parimaid spordialade kaupa meeste ja
naiste arvestuses.
Ettepanek Siina Trutinilt: vaadata ümber TOPid, 7 MV parimad, see eelmine punktisüsteem oli
parem.
Alar Õige: inimesed vajavad tunnustust, see on paljude inimeste joaks vajalik, sest oleme tublid.
Võiksime mõelda, kes võiks korraldada aastalõpu üritust, muuta selle formaati, teie poolt
vaadatuna peaks see inimesi motiveerima ja olema tänuväärne. Selleks tuleb aastast aastasse infot
koguda, persoonide arvestuses.
Tiia Tiik: põhikirjas on, et EIL peab arvestust rekordite ja edetabelite üle. Kas võiksime sealt
midagi arvestada? Kas keegi ühing soovib korraldada aastalõpuüritust ja sellest EIL-ile teada anda?
Endre Varik: mina olen kergejõustiku võistluste tulemuste kohta arvestust pidanud. EILil peab
olema kord, mille alusel rekordeid registreeritakse ja kui muutub sportlase klass, siis ei saa
tulemust fikseerida.
Siiri Oviir: kui EIL oma tegevust alustas, siis Mai pidas tabeleid ja registreeris tulemusi.
Signe Falkenberg: mina seda oma töö kõrvalt ei jõua teha. Need vanad tabelid ei tööta enam, on
võimalik Excelis pidada punktide arvestust, alade kaupa, aastate edetabelit. Võimalus on tellida
andmebaas ja kaasata selleks üliõpilasi oma lõputöid tegema. Tähtsaim on anda neile
lähteülesanne, mida me täpselt tahame.
Alar Õige: rekordite jaoks on võimalik teha tabelit.
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Signe Falkenberg: tutvustab 2011 aasta kalenderplaani ja eelarvet. Juurde tuleb teha tublisti
projektitaotlusi ja siis saab otsustada, kas kõik võistlused saavad toimuma. Hetkel oleme suutnud
ligi 1/3 projektitatluste plaanist realiseerida, puudu on sponsorlusetoetused.
Endre Varik: kui kaugel on see plaan, et EPOKi poolt korraldatud võistlustel saaksid osaleda ka
teised puuetega inimesed?
Alar Õige: kurtide poolt on huvi kergejõustiku osas nullilähedane ja ka teised puudeliigid pole
näidanud üles valmidust ühisvõistlustel osaleda. Praegu on tõsiseks probleemiks klassifitseerija
puudumine. Rahvusvaheline klassifikatsiooni saab määrata välisvõistlustel, kus saab litsentsi, mille
alusel võistlustele osalema pääseb.
Signe Falkenberg: kui klassifitseerimise klassi annab dr Kabel ja kui siis tekib kahtlus, siis saab
võrrelda madalama ja kõrgema klassi tulemusi.
Alar Õige: kõikide klassifitseerimiste eesmärk on välistada tervema/väiksema puudega inimese
võistlemine nõrgemas klassis. Klassifitseerimiseks tuleb minna inimeste juurde, kes sellega
tegelevad nt Lätis, Soomes, Poolas.
OTSUS 3: kinnitada EIL 2011. Aasta eelarve. Poolt 14, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus
vastu võetud.
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Signe Falkenberg tutvustab revisjonikomisjoni töökord (Lisa 4) ja küsib, mida meie arvame
sellest korrast.
Tiia Tiik: see kord tundub mõistlik ja igati vajalik dokument, mille võiksime vastu võtta.
OTSUS 4: kinnitada revisjonikomisjoni töökord. Poolt 14, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus
vastu võetud.
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Jooksvad küsimused
Signe Falkenberg: sel aastal on EIL liikmemaks 35 eurot. Mida arvate liikmemaksu suuruse
muutmisest?
Siiri Oviir: kuna oleme esimest aastat eurotsoonis, siis minu ettepanek on jätta see summa samaks
ka järgmisel aastal.
OTSUS 5: kinnitada liikmemaksu suuruseks 2012. Aastaks 35 eurot. Poolt 14, vastu ja
erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.
Signe Falkenberg: selle aasta alguses esitas meile taotluse välja astumiseks Jõgevamaa
Liikumispuudega Inimeste Ühing ja põhjendas tegevuse puudumist ja ühingu likvideerimist. EIL
juhatus otsustas taotluse rahuldada.
Alar Õige teeb ettepaneku välja arvata spordiklubi Flüüger, kes kahel eelmisel aastal on jätnud
tasumata liikmemaksu.
Häältelugemise komisjon tuvastas, et kohal on 13 hääleõigusliku isikut, lahkunud on Aivo Jõesaar.
OTSUS 6: välja arvata EIL liikmete hulgast spordiklubi Flüüger. Poolt 13, vastu ja
erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.
Siina Trutin: kui inimene tuleb võistlustele oma vahenditega, siis kas tal on võimalik neid
kasutada.
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Peeter Kruus: sportlane peab enne võistluste algus peakohtunikku teavitama oma vahendite
kasutamisest ja kui seda talle ei keelata, siis võib oma vahendeid kasutada. Samas peaks olema
kohapeal võimalik neid üle kaaluda nagu tehti seda eelmisel aastal Viljandis.
Signe Falkenberg: peame seda täpsustama ja lisama juhenditesse (nagu näiteks sel aastal sai
tehtud koroona juhenditesse muudatusi).
Peeter Kruus: millal valmib uus koduleht?
Signe Falkenberg: sellega tegeletakse. Kodulehte programmeeritakse ringi, praegu pole meie
suutnud nii palju materjale ette valmistada, et oleks ka ilus vaadata, et oleks vorming, raha selleks
meil ei ole, püüame teha muude tööde kõrvalt tasapisi, seepärast täiesti venib praegu. Kasutame
vana kodulehekülge ja paneme sinna dokumente ja uudiseid juurde.
Siiri Oviir: kas jõuludeks on meil uus koduleht?
Signe Falkenberg: loodame, et varem.
Siiri Oviir: aitäh osalemast ja sellega on koosolek lõppenud.

Koosolekut juhatas Siiri Oviir

Protokollija Tiia Tiik
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