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Eesti Invaspordi Liit
AASTAKOOSOLEKU PROTOKOLL
10. mai 2013
nr 3
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, Tallinn
Algus kell 12.15, lõpp kell 15.10
Koosolekut juhatas: EIL president, juhatuse esimees Siiri Oviir.
20-liikmesühingust võtab osa 14 delegaati, sh 5 neist volitustega, külalisi 15, kokku koosolekust
osavõtjaid 29 (Lisa 1).
Koosoleku avab tervitusega EIL president Siiri Oviir, kes teeb ettepaneku valida koosoleku
juhatajaks Heiti Vahtra ja protokollijaks Hedi Gehrke. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Juhtimine antakse üle koosoleku juhatajale, kes teeb ettepaneku valida 2-liikmeline häältelugemise
komisjon. Kandidaatideks esitatakse Tarmo Eerma ja Heldur Otsa. Ettepanek kinnitati
ühehäälselt.
Delegaatide registreerimistulemuste alusel on koosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja H.Vahtra kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on nõus.
Vahtra: Ettepanek kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt :
1. 2012 aasta tegevusaruanne – Siiri Oviir, president
2. 2012 aasta majandusaruanne – Signe Falkenberg, peasekretär
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Arutelu, küsimused-vastused
5. 2012 aasta aruannete kinnitamine
6. 2013 aasta kalenderplaan ja selle kinnitamine
s.h Elva laagri toimumise otsustamine
7. EIL tulevikuvisioonidest ja arengukava alustest
8. Muud küsimused
- liikmemaksu määra kinnitamine
- muud tõusetuvad küsimused
Hääletus:
Poolt 14, vastu 0.
OTSUS:
Kinnitada esitatud päevakord

Punkt 1
Sõnavõtt: Siiri Oviir:
EIL president Siiri Oviir teeb lühikese kokkuvõtte 2012. aasta tegevusest:
- 2012 oli Londoni paraolümpia aasta. Korralduse poolest üle aegade parimad mängud. Meilt
osales Kardo Ploomipuu, kes saavutas 100 m selili ujumises 4. koha
- Kelguhoki osales väga tasavägiste mängudega A-divisjoni MM-il (mängud USA ja Tšehhiga
lõppesud peale lisaaega karistusvisetega). Kuigi kaotasime ja langesime B-divisjoni, oli mängude
tase väga hea
- Sõudmise neljapaadi tugevad ponnistused ei viinud Londoni paraolümpiamängudele, aga andsid
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tugeva aluse alaga edasi tegelemiseks.
Osaleti edukalt välisvõistlustel: ujujad Taanis, Inglismaal Tšehhis, sõudjad Serbias ja
kergejõustik Horvaatias, kelguhoki Rootsis ja Venemaal, bowlingumängijad Rootsis.
Ujujad ja sõudjad osalesid välistreeninglaagrites, et paremini valmistuda tiitlivõistlusteks
Jaanuaris korraldati koos Rootsi ja Venemaa koondistega Eestis kelguhokiturniir.
Läbi viidi 11 meistrivõistlust 7 spordialal, hulgaliselt muid võistlusi – karikavõistlused
kergejõustikus ja boccias. Toimusid võistlused meie kahes spordilaagris – Paatsalus ja Elvas
Meie ratastoolivõidusõitjad osalesid koos rulluisutajate ja jooksjatega mitmetel rahvaspordi
üritustel
Aastalõpuüritus toimus Viljandis. Vaatamata heale korraldusele osales üritusel napilt 40 inimest.
Hoogsalt arenes edasi ratastoolitennis. Tänaseks on alla kirjutatud 2-aastane koostöölepe
rahvusvahelise tenniseliiduga
Juhatus korraldas 4 koosolekut ning paljudel juhtudel otsustati kiiremaid küsimusi interneti teel
Rahastus meie üritustele oli eelmisel aastal suhteliselt hea. Tulevikus rahastamine läbi HMN
väheneb. EIL juhatusele ja liikmetele seisab ees raske ülesanne – edaspidi tuleb leida lisa
sponsoreid, kes oleksid spordi toetamisest huvitatud. See on raske, nõuab pidevat selgitust,
värbamist, koostööd ja põhjendusi.

Punkt 2
Falkenberg teeb lühikokkuvõtte raamatupidamisaruandest 2012. Majandusaasta aruanne oli alates
01.05. 2013 EIL kodulehel, koosolekust osalejatele on laiali jagatud bilanss ja tulemi aruanne (Lisa 2)
Punkt 3
Revisjonikomisjoni arvamus jõudis EIL juhatusse alles 8. mai õhtul, selles tehtud ettepanekud võtab
juhatus läbivaatamiseks (Lisa 3)
Pollisinski teeb lühikokkuvõtte revisjonikomisjoni arvamusest ning loeb ette otsuse, mille kohaselt
raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud
tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kokkuvõtteks võime öelda, et 2012.
majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
mittetulundusühingu finantsseisundit, majandus-tegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga
31.12.2012.a. ja teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne
tulemiga 9053 eurot ja bilansimahuga 18 535 eurot.
Punkt 4
Vahtra: Nüüd on võimalus arutleda esitatud aruannete üle.
Liiv: Kahjuks EIVK tegevus ei leidnud presidendi ettekandes tähelepanu, kuid meie klubi tegutseb
rahvaspordi tasemel aktiivselt ja tegusalt. Treenime Astangul, oleme käinud Lätis võistlemas,
mooustades võistkonna koos nn tervete sportlastega. Meie tegevust saab jälgida FB ja muudest
meediakanalitest.
Falkenberg: Vabandas, et koosoleku lühiaruandes tõepoolest ei mainitud, kuid aastaaruande pikemas
tegevusaruandes on EIVK tegevus kajastatud.
Otsa: Millised üritused 2012 aastal plaanitud üritustest jäid ära?
Falkenberg: Plaanime 2012. aasta ärajäänud laskmisüritust siduda 2013. aasta plaaniga .
Vahtra: Püüame korraldada rahvusvahelistel reeglitel põhineva laskevõistluse. Õhupüssist laskmise
hooaeg on talvel mõned kuud.
Otsa: Üheks tingimuseks oli, et kõigil võistlejatel peavad olema omad relvad. Osavõtusoove oli, kuid
inimestel pole omi püsse. Kui raha jäi võistluse korraldamises ärajäämise tõttu üle, siis võiks selle
arvelt osta relvi.
Vahtra: Laskevõistluse saame kokku viia mõne suurema toimuva üritusega, näiteks Elva laagriga.
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Otsa: Kui võistlus on võetud üritusteplaani, siis
tuleb seda täita.
Pollisinski: Kui võistlustel ei suudeta tagada rahvusvahelist taset, siis ei saa neid nimetada
meistrivõistlusteks.
Vahtra: 2013 .a ürituste plaani arutelu on päevaplaanis hiljem ja keskendume sellele seal. Tänud
Otsale tähelepanu juhtimast. On ettepanek minna päevakorraga edasi.
Neering: kui suur oli 2012 a. eelarves kohalikele võistlustele planeeritud summa, kas tekkis ärajäetud
ürituste arvel reserve?
Falkenberg: sisevõistluste ärajäämise tõttu saaks reservi jätta 400- 500 €
Punkt 5.
Vahtra: ettepanek aja nappusest lõpetada arutelu.Teen ettepaneku kinnitada EIL 2012. a
majandusaasta aruanne.
Hääletus:
Poolt: 14, vastu: 0
OTSUS:
Aastakoosolek kinnitab EIL 2012.a majandusaasta aruande.
Punkt 6.
Falkenberg tutvustab 2013 kalenderplaani ja kodulehel olevat ürituste plaani
(http://www.eil.ee/est/Kalender-2013-2)
2013.a ürituste kalenderplaan on kõigile koosolekust osavõtjatele koos teiste lisadega välja jagatud
(Lisa 4)
Selgitusi mõnede ürituste toimumise või ärajäämise kohta
* juunikuu II poolde planeeritud merespordilaager jääb ära projektitoetuse puudumise tõttu
* ettepanek aastalõpuüritus ära jätta vähese osaluse tõttu, ühildada ELIL aasta alguse
tänuüritusega, kus saaks tublimaid sportlasi tänada.
Elva laagri toimumise kohta juhatuse positiivne otsus olemas. Raha nappuse tõttu on vaja
aastakoosolekul vastu võtta põhimõtteline otsus. EIL juhatuse ettepanek on teha laager 3 päevaline,
osalejad maksavad ööbimise ja toitlustuse eest ise, EIL maksab võistluste korraldamisega seotud
kulud. Vajalik on broneerida majutus koheselt, et mai lõpuks oleks kohtade arv selge.
Õige: Palve saata osaleda soovijate nimekiri mai lõpuks .
Falkenberg: Saadan teate kõigile laiali, kes viimasena reageerib, saab valida nende magamiskohtade
seast, mis on vabad.
Vahtra: Avaldage arvamust. Teie soovituste põhjal teeme otsuse, sest eelarve on pingeline.
Falkenberg: Eriti ootame arvamusi vanadelt osalejatelt.
Otsa: Töölkäijad ei saa tulla, pensionäridel osavõtt kallis.
Neering : Ei saa töölkäijate eest rääkida, pensionäridel on loomulikult kallis. Siit küsimus, kas ei saa
2013.a võistluste arvel omaosalust kompenseerida?
Kruus: Inimesed elavad vabariigi erinevates kohtades, kas KOV sotsiaalnõunike kaudu ei saa
omaosaluse tasumist paluda?
Falkenberg: Paljud on kasutanud seda võimalust ja EIL saab alati kaasa anda vajaliku palvekirja.
Valgiste: Valla töötajana tean öelda, et enamus valdades sellega ei arvestata.
Õige: Valdade olud on erinevad. Tegevuse aluseks on koostöö ja sõbralikud suhted KOV-ga. Tuleb
kohalikud ettevõtted läbi käia ja ühistöö tulemusel on kõik võimalik.
Tiik: Osalemine on valikute küsimus. Kui on tahtmine, siis saab varakult hakata raha koguma.
Pollisinski: Rehabilitatsiooniteenuste rehaplaanid on jäänud tähelepanuta.
Oviir : Siin on paika pandud kindlad reeglid, individuaalselt ei saa seda moodust kasutada.
Korolkov: Kalapüük peaks ürituste kavas olema.
Vahtra: Panen hääletusele EIL juhatuse ettepaneku Elva laagri 3-päevasena toimumise kohta.

Hääletus:
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Poolt: 10, vastu: 4
OTSUS:
Elva laagri pikkuseks 3 päeva, majutus ja toitlustuskulud kanda osalejatel.
Falkenberg: Väga raske on saada koostöölepinguid juriidiliste isikutega. Tallinna Veega on
sponsorleping vormistamisel. Eraisikutega/firmadega on raske, sest abipalujaid on palju. Eesmärgiks
on saada pikaajalised toetajad.
Pollisinski: Miks on kergejõustiku võistlused planeeritud 4 kuu jooksul 5 etapilised, kas on vaja?
Kruus: See on vajalik selleks, et kui ühel etapil ei saa mingil põhjusel osaleda, siis sellisel korraldusel
ei jää võistleja punktiarvestusest välja.
Falkenberg: Kergejõustik on osalejate arvult populaarseim ala. Osalejate hulgas on palju noori.
Vahtra: Teha 2013 .a kalenderplaani reserv ja kui rahade seisud paranevad, siis saame vahendeid
ümber jagada.
Hääletus:
Poolt: 14, vastu: 0
OTSUS:
Moodustada 2013.a kalenderplaani reserv.
Falkenberg annab ülevaate juhatuse poolt vastu võetud 2013.aasta eelarvest (vaata Lisa 5)
Vahtra: Teen ettepaneku kinnitada 2013 kalenderplaan ja eelarve summas 164514 €
Hääletus:
Poolt: 13, vastu 1
OTSUS:
Aastakoosolek kinnitab 2013.aasta kalenderplaani ja eelarve .
Punkt 7
EIL korraldas liikmete hulgas antud küsimuses küsitluse ja tulemus oli kurb. Vastas ainult 25 %
liikmetest.
(vaata Lisa 6)
Vahtra: EIL on katusorganisatsioon, liikmeskond annab organisatsiooni näo, määrab tegutsemise
suuna. Sport annab tahte võistelda iseendaga, annab võimaluse sotsialiseeruda. Kehtivat ja
kindlasuunalist arengukava pole. Vaja on teada, kus me hetkel oleme ja kuhu tahame areneda. Palun
vastata küsimustele igal organisatsioonil, sest liikmed annavad tegevuse suuna oma juhatusele ja sealt
edasi EIL-le.
Õige :EIL tegevuses on tähtsad ja vajalikud märksõnad:
* koostöö
* kodulehe mitmekeelsus: vene, inglise ja eesti keel
* liikmesühingutel jagada informatsiooni kas omavahel, EIL kaudu, näost-näkku jne
* mõtekas on küsitluse tähtaega kodulehel pikendada kuni Elva laagrini.
* Elvas korraldada EIL tuleviku ja aengukava aluste töötuba, septembris teha sellele järg.
* haarata tegevusse vabatahtlikke, sõpru, tuttavaid
Urban: EIL võiks aidata rahastada koha peal korraldatavaid spordiüritusi.
Kruus: Talispordialad on unarusse jäänud. Osalesin rahvusvahelistel bobikelgu võistlustel Siguldas.
Miks ei võiks muretseda bobi ja skeletoni varustust, seda enam, et bobikelgu sõit on tulevikus
paraolümpia kavas.
Falkenberg: Talispordiala harrastamiseks puuduvad huvilised ja seni kui neid pole, ei saa ka
korraldamisele mõelda.
Valgiste: Ida–Harjus korraldasime 2 aastat talispordipäevi, kuid 3. aastal loobusime, sest
transporditoetuste puudumise tõttu inimesed ei saanud osaleda.
Pollisinski: Ujumise kohta vähe infot, ujumisvõistlused panna kodulehele
Kruus: Võistluste protokollid võiks kohe peale võistlust kodulehele üles panna
Liiv: Luua EIL kodulehele infotabel, kuhu osalejad saavad siseneda ja vaadata toimuvat ja soovi korral
sisestada sinna oma teabe. Tuleks kaasata koostööks erinevaid interneti portaale ( FB, twitter). Nii
jääks väljaspoole kuvatav soov selge ja üheselt mõistetav, kuidas me üksteisega tegelikult suhtleme ja
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Laansoo: Panna käima piirkondlikud võistlused kuidas kommunikeerime.
näide boccia alal ja sealt saata parimad edasi EIL võistlustele
Otsa, Varik: Võistluste korraldamise taotluse lehele lisada üksikasjalikum eelarve osa
Juht: Ratsaspordi areng teeb murelikuks.
Vahtra: Teen ettepanemu lõpetada arutelu.
Punkt 8.
Vahtra: Tuleb kinnitada liikmemaksu suurusa 2014.aastaks, hetkel on see 35 eur.
Millised on ettepanekud ?
Korolkov: jätta samaks 35 €, Hääletus: poolt 5
Pollisinski: 50 €
poolt 1
Neering: 25 €
poolt 8
OTSUS:
2014. aastal on EIL liikmemaks 25 €
Muud küsimused:
Otsa:Tartul oleks vaja EIL 2014 aaasta kalenderplaani juba augustis, sest ürituse rahastamine KOV-is
otsustatakse augustis ja hiljem eraldise suurust muuta ei saa.
Õige: suhtlemine KOV-iga on liiga jäik ja Otsale võib vajadusel anda kiri ärajäämise põhjuste kohta.
Tiik: organisatsioonid vajavad kõige rohkem nõustamist ja abi. On vaja julgust otsustamisel ja vajalik
selgeks teha, et kohustus eeldab julgust vastutada.
Falkenberg: 7.-08.06.2013 toimub Tallinna lauluväljakul kogupereüritus “ Puude taga on inimene”, kus
EIL veab spordiala üritusi.
2014 kalenderplaani taotlusi võistluste korraldamiseks ja ettepanekuid võib teha juba praegu ja need
saab EIL kodulehele üles seada!
Päevakorra ammendudes teeb kokkuvõtva sõnavõtu Siiri Oviir.
Sellega kell 15.10 koosolek lõppes
Koosoleku juhataja: H.Vahtra
Protokollija: H. Gehrke

Protokolli lisad:
1. Osavõtjate nimekiri
2. Kokkuvõtte raamatupidamisaruandest: bilanss, tulem
3. Revisjonikomisjoni arvamus EIL 2012 aasta tegevuse kohta
4. 2013.aasta kalenderplaan
5. 2013. aasta eelarve
6. Kokkuvõte EIL tuleviku alasest küsitlusest

