Eesti Invaspordi Liit
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
14. mai 2015
Endla 59, Tallinn

nr 1

Algus kell 12.00, lõpp kell 14.15
Koosolekut juhatas: EIL president Rainer Vakra.
21-liikmesühingust võtab osa 14 delegaati, sh 5 neist volitustega (Lisa 1 Osalejate
nimekiri).
Koosoleku avab EIL peasekretär Signe Falkenberg, kes teeb ettepaneku valida koosoleku
juhataja ja protokollija. Pakutakse juhatajaks Rainer Vakra ja protokollijaks Keit
Jaanimägi. Ettepanek kinnitati ühehäälselt
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemise komisjon. Kandidaatideks
esitatakse Urmo Pollisinski ja Uno Laansoo. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Osalejate registreerija Rita Gorushkina kannab ette, et delegaatide registreerimistulemuste
alusel on esindatud 14 liikmesorganisatsiooni, neist 5 volitusega.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja R.Vakra kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on
nõus.
Vakra: Ettepanek kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. 2014. aasta majandusaruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Küsimused-vastused, aruannete kinnitamine
4. 2015. aasta kalenderplaan ja selle kinnitamine
5. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue liikme valimine
6. Spordiliitude võimalikust ühinemisest Eesti Paraolümpiakomiteega
7. Muud küsimused
Pollisinski teeb ettepaneku muuta päevakorda ning ümber tõsta 4. ja 5. päevakorra punkt.
Vakra: panen hääletusele päevakorra muudatuse.
Hääletus:
Poolt 14 , vastu 0
.
OTSUS: kinnitada päevakord:
1. 2014. aasta majandusaruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Küsimused-vastused, aruannete kinnitamine
4. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue liikme valimine
5. 2015. aasta kalenderplaan ja selle kinnitamine
6. Spordiliitude võimalikust ühinemisest Eesti Paraolümpiakomiteega
7. Muud küsimused

PUNKT 1
S. Falkenberg kannab ette 2014. majandusaasta aruande ning annab lühikese kokkuvõtte
2014.aastal toimunud tegevustest.
Detsembris oli veel Eesti Invaspordi Liidul 22 liiget, täna on 21, sest HC Panter astus välja.
Egert Jõesaare tulemused on järjest paranenud ning tulenevalt sellest on otsustanud, et ta
keskendub kettaheitele ning ka Tanel Laine on otsustanud spetsialiseeruda ainult
kuulitõukele. Tõnis Vihmand on otsustanud sportlaskarjääri lõpetada. EIL on omalt poolt

üritanud tema otsust mõjutada, kuid tema otsus on siiski lõplik. Helmut Mänd ei ole oma
tulemusi parandanud ning POM kvalifikatsiooninorm on hetkel täitmata. Anre Nõmme
tegeleb purjetamisega, algusaastatel tegeles oma lõbuks, nüüd toetab teda ka EIL, kuid
tema tulemused on siiani olnud pigem hüplikud. Ratastoolitennisistid Voogla ja Villiste
alustasid hooaega edukalt ning on oma kohta edetabelis tuntavalt parandanud. Raskemad
ajad on neil veel ees, sest tulemused ei parane nii kiiresti kui kõik tahaksid.
Ratastoolitennis edeneb meil jõudsalt, treeningud toimuvad ka juba näiteks Tartus.
Heleni Juhtil on samuti läinud pigem tõusvas joones. Tal on võimalus treenida Lätis ning
seal ka võistleda, kuid oma kindlat hobust tal veel ei ole.
Istevõrkpallil läheb hästi, korraldasime ise ka 3 rahvusvahelist võistlust.
Võistlustegevus käib ning kohalikul tasemel sai korraldatud kergejõustikus 5, boccias 3,
bowlingus 2 võistlust. Võistlused toimusid ka näiteks novuses, males, kabes,
täpsusorienteerumises.
Falkenberg esitleb ka 2014. aasta raamatupidamise aruannet ning annab täpsustavaid
kommentaare.
Majandusaasta aruanne on kõikidele soovijatele lugemiseks üleval EIL-i kodulehel.
Täiendavad küsimused:
Pollisinski: kui suur oli kohtunike kulu?
Falkenberg: keskmiselt 3000.
Rainer Vakra annab sõna revisjonikomisjoni esindajale.

PUNKT 2
V.Villiste kannab ette 2014. aasta revideeerimise aruande ja otsuse
Aruanne on saadaval EIL kodulehel ning kõigil on võimalik sellega tutvuda.
Komisjoni poolt tehtud ettepanekud ning soovitused:
1. Juhatuse koosolekutel, kui on otsustatud mingisugune tegevusplaan, siis tuleb määrata
ka kindel tegija ja loomulikult ka tähtaeg. Mitmetes protokollides on vastu võetud otsus
millegi tegemiseks, kuid tegija on jäänud umbisikuliseks. Otsuste täitmise kontroll peaks
lasuma kogu juhatusel.
2. Lisada raamatupidamise dokumentidesse kõikide juhatuse liikmete, kes saavad
autokompensatsiooni, autodokumentide ja puudeotsuste koopiaid.
Komisjoni otsus on, et majandusaasta aruanne kajastab õigesti 2014 aasta
majandusaasta andmeid.

PUNKT 3
Küsimusi ja arupärimisi aruannete kohta ei esitatud.
R.Vakra teeb ettepaneku kinnitada esitatud aruanded.
Hääletus:
Poolt
14
vastu 0
OTSUS: kinnitada majandusaasta aruanne.
PUNKT 4
Alar Õige on esitanud tagasiastumise palve juhatuse liikme kohalt.
R.Vakra: Teen üldkoosolekule ettepaneku rahuldada A.Õige avaldus.
Hääletus:
Poolt
14
vastu 0
OTSUS: Rahuldada tagasiastumise palve.

Vakra: Teen ettepaneku valida juhatuse 7.ndaks liikmeks eelmisel aastal juhatuse
valimisel järgmisena enim hääli saanud kandidaat Ivar Liiv, kes on andnud selleks ka
nõusoleku.
Ivar Liiv tutvustab ennast lühidalt. Ta on ka varem juhatuses olnud, enne oli seotud
kelguhokiga, nüüd istevõrkpalliga. On nõuga ja jõuga kaasas ja valmis igati olema abiks.
Julgustaks KOV koostööle inimeste leidmiseks ja nende rakendamiseks, et inimesed
hakkaksid sporti tegema. Arvab, et on oluline tippudega tegeleda. Leiab ka, et nii harrastuskui tippsport on võrdselt meie spordile olulised.
Hääletus:
Poolt 14
vastu 0
OTSUS: Võtta Ivar Liiv juhatuse liikmeks.

PUNKT 5
S.Falkenberg tutvustab lähemalt juhatuse poolt vastu võetud EIL 2015 aasta tegevuskava
ja eelarvet.
Kalenderplaan on olemas ka EIL kodulehel.
Tulemas on võistlused täpsusorienteerumises, EPOK male ja kabe meistrivõistlused,
mõlemad võistlused toimuvad eraldi, et saaks paremini keskenduda. 2. juunil toimub taas
Paraolümpiapäev, mis on suunatud avalikkusele invaspordi tutvustamiseks. Tennises on
plaanis kevadel kohalik turniir meie oma sportlastele. Kergejõustikus on 3 etappi, millest üks
on ühtlasi EPOK Eesti meistrivõistlused 28. juunil Rakveres. Esimene EIL kergejõustiku
etapp toimub juba 13. juunil. Narvas on tulemas boccia võistlused, lubatud on üllatusi,
loodame rohket osavõttu. Eesti meistrivõistlused ratastoolitennises toimuvad juulis, seekord
siis Kalevi tenniseväljakutel Herne tänaval. Juulis toimub ka Elva laager. Kergejõustiku 3.
etapp toimub Võrus, augustis on Haapsalus spordipäev seljaajukahjustusega inimestele,
kus meie aitame levitada infot ning oleme kohal spordialasid demomas, Boccia võistlused
toimuvad Rõuges, täpsusorienteerumine Võrus, bowlingu võistkondlikud võistlused Põlvas
ning individuaalsed meistrivõistlused Jõgeval. Toimuvad ka võistkondlikud male ja kabe
võistlused ning ratastoolitennise talveturniir. Novembrisse on planeeritud EPOK ujumise MV.
Signe selgitab ka, et välisvõistlusteks on sageli raske kuupäevi paika panna, sest võistluste
juhendist võib selgeks saada, et osalemine ei ole üldse võimalik. Selle tõttu on paljude
võistluste kuupäevad lahtised. Kergejõustikus on tulemas mitmeid võistlusi, Egertil MM-i A
normist ei ole palju puudu. Tennisistidel on juba olnud mitu välisvõistlust ja võistluskogemus
on olnud hindamatu. Purjetamises püüab meie purjetaja pääsu Rio Paraolümpiamängudele.
Selgunud on, et Tokyo POM-il 2020 ei ole 2,4mR purjetamine enam programmis, seda
enam peame praegu püüdma, et pääseda Rio 2016 regatile. Kohta on võimalik välja sõita
selle aasta MM-il novembris Austraalias toimuvatel võistlustel, millel osalemist sportlane
tõsiselt kaalub.
Istevõrkpalluritel käivitus taas Balti turniir ning koostöö naabritega on olemas, kõik soovivad,
et tase tõuseks.
Sellest aastast on meiega liitunud ka rattasõitjad. Rauno Klausen on ennast juba meedias
tutvustanud, olemas on ka isiklik võidusõidu ratas. Tema jaoks jäävad ära hetkel MK etapid,
sest ta ise tunneb, et ta pole veel selleks valmis. Rauno on siiski väga pühendunud ning
soovib vähemalt ühtedel võistlustel sellel aastal osaleda. Meie peaksime kindlasti teda
aitama ning koostööd arendama.
Teine sõitja on Mari-Liis Juul, kes plaanib minna klassifitseerimisele ning ka võistlema,
hetkel viibib treeninglaagris.
Jõutõstjale oli planeeritud osalemine EM-il ja veel ühed võistlused. Kaitsevägi finantseerib
nii tema treeninguid kui ka võistluseid. Meie saame nõuga abiks olla.
Koostöös Curlingu Liiduga sai tehtud Tallinna Linnale projekt, mille tulemusena on iga kuu
toimunud avalikud treeningud. Olemas on rahvusvahelise kogemusega treener ning
osalenud on palju huvilisi, kellest mitmed on jäänud käima regulaarsemalt.

Curlingu arendusprojekt kestab läbi aasta. Ettevalmistustegevused paraolümpiamängudeks
käivad samuti.
Rahastusest nii palju, et eelarve läheb juhatusele veel ülevaatamiseks, sest Tõnis Vihmand
otsustas välisvõistlustel käimisest loobuda. Sellest vabanevast rahast saavad toetust ilmselt
need, kes sel aastal aktiivselt tegutsenud on: pararatsutaja, vehklemine, saalihoki jt.
Esitati küsimusi ja arupärimisi:
Pollisinski: bowlingu ning boccia võistlused on praegu planeeritud ühele
nädalavahetusele, kas ei saaks organiseerida võistlejatele ööbimist, et oleks lihtsam
suunduda ühelt võistluselt teisele?
Falkenberg: sellega veel kiiret ei ole. Saame arutada veel. Kindel on, et võistlused
tulevad.
Lehtmets: minul on küsimus. Hollandis toimub saalihoki turniir, mille jaoks me saime ka
toetust, praegu peame logistika osas plaane. Olemas on ka kutse Soome turniiril
osalemiseks. Soome liiga oleks üks koht, kus meie meeskond saaks osaleda täie
potentsiaaliga.
Falkenberg: Jüri, sellest peame sinuga kindlasti veel rääkima. Ma arvan, et reservist oleks
võimalik teie sõitu toetada.
Otsa: kas transpordi kompensatsioon on läinud suuremaks?
Falkenberg: jah.
Vakra: veel küsimusi?
Falkenberg: tahan öelda veel seda, et väikeseid muudatusi kindlasti veel tegevuskavas
tuleb, sest kõike ei ole võimalik ette teada ja planeerida.
Otsa: aga väga palju jääb ikkagi transpordi taha ja paljude jaoks käib ka osavõtumaks üle
jõu ja kui keegi otsustab mitte tulla, siis läheb kogu sõit veel kallimaks. Meil oleks vajalik
hakata korraldama tegevusi ka äsjastele invaliidistunutele ja lastele.
Pollisinski: mina leian, et juhatuse asi pole iga last eraldi trenni suunata, see on ikka iga
liikmesorganisatsiooni enda teha.
Liiv: mina arvan, et igale inimesele peaks individuaalselt lähenema.
Gorushkina: oleks vaja luua MTÜ tegevustoetusele, sest praegu, kui rääkida linnale, et
nad abistaks transpordi osas, siis ei anna see mingisugust tulemust. Selle pärast ei käi
paljud enam võistlemas.
Vakra: veel mõtteid? Läheme oma päevakavaga siis edasi.
R.Vakra teeb ettepaneku kinnitada 2015 aasta tegevuskava ja eelarve.
Hääletus:
Poolt 14
vastu 0
OTSUS: kinnitada esitatud 2015 aasta eelarve ja tegevuskava
PUNKT 6
M.Hernits Eesti Paraolümpiakomiteest tutvustab ideed spordiliitude ühendamisest
Paraolümpiakomiteega.
Hernits: Varasematest jutuajamistest on kindlalt jäänud kõlama vajadus koostöö järele meie
spordialaliitude ja ka erinevate administratsioonide vahel. Me kõik tegelikult tegeleme
sarnaste tegevustega ja meie organisatsioonid on väikesed ning selle tõttu on ühinemine
vajalik. EIL on selles osas eeskujulik, sest tegevus toimub, aga väiksematel nii tihedat
tegevust ei ole. Kogu praegune struktuur ei ole tegelikult loogiline ning koos oleks palju
rohkem võimalusi tegeleda noorte kaasamisega. Ka näiteks sellise riigi nagu Taani näitel
saab öelda, et ei piisa ainult võimaluste loomisest. Ühinemise teel on võimalik muuta töö
kompaktsemaks ning selgemaks. Sellist mudelit pooldavad ka rahastajad ning see looks
võrdsemad võimalused sportlastele.
Kuid mündil on tavaliselt kaks poolt. Negatiivne võib olla, et liikmetel tekib puhtalt inimlik
vastuseis ühinemisele.
Tuleviku nägemus on selline, et EPOK-i liikmeteks on praeguste spordiliitude liikmed,
spordiliitude juhatustest tuleks moodustada alakomiteed, mille juhid kuuluks ka EPOK-i

juhatusse. Praegune EIL-i juhatus oleks siis näiteks üks alakomitee, mille juht kuuluks
EPOK-i juhatusse. Täiskogu moodustuks spordiklubidest. EPOK juhatus võiks olla 9-11
liikmeline, ehk tuleks luua ka asepresidendi koht.
Alakomitee koordineeriks ja organiseeriks oma puudeliigi/spordiala sporditööd, täidesaatev
organ oleks EPOK sekretariaat.
Falkenberg: rõhutan, et kõik nimetused on hetkel tinglikud. Oma nägemuse elluviimise
võimalus kindlasti ära ei kao, aga liitumine annaks võimaluse koostööks erinevate alaliitude
vahel ning annaks üldsusele terviklikuma pildid meie paraspordist.
Gorushkina: ega mingeid töid dubleerima ei hakata?
Ivar: ka minus tekitas see küsimust. Kas organisatsioonid oleks puudepõhised või
spordialapõhised? See tuleb täpsemalt selgeks teha.
Hernits: me ei saaks teha alapõhiselt, sest on alasid, mida teevad näiteks ainult pimedad.
Ma näen just seda, et praegused organisatsioonid ei kaoks sisuliselt kuhugi.
Liiv: me ei tohiks tekitada ühtegi vaheastet, et ei tekiks tööd juurde. Samuti tuleks tippsport
koondada stipendiumide alla, sest sellisel viisil ei jaksaks me seda üleval hoida. Ma olen
kindlalt ühinemise poolt, sest igasugune dubleerimine ei ole mõistlik.
Otsa: võtame näiteks boccia. Kas see saaks oma eraldi alakomitee, sest seda harrastab
arvuliselt kõige rohkem inimesi?
Urban: seal tuleks lähtuda rahvusvahelistest standarditest.
Falkenberg: aga näiteks novust mängivad terved ja puudelised koos.
Vakra: võiksime võtta hoopis eesmärgiks selle, et viia alaliitude alla ka paraspordialad, et
hoida ressursse kokku.
Otsa: kas näiteks terved saaksid istevõrkpallis kaasa lüüa? Kuidas teil praegu on?
Liiv: jah, meil on ka terveid.
Hernits: paljud spordialad on mujal maailmas juba koos ning teist aastat järjest arendame
seda suunda näiteks kergejõustiku näol, kus oleme osalenud Eesti kergejõustiku MV-l.
Vakra: teen ettepaneku vaadata seda kõike kui visiooni hetkel, mitte takerduda detailidesse.
Arutada võiksime hoopis, millise suunise me praegu võtame.
Falkenberg: mina arvan, et võiksime veel rääkida ja arutada eraldi ühingutega ja selgitada,
kuidas kõik võiks välja näha.
Liiv: ühinemisega astume sammu lähemale nii paraolümpiakomiteele kui ka suurele
olümpiakomiteele, mis annab paremad võimalused reklaami ning turundamise jaoks, mis on
minu arvates väga hea ja vajalik.
Otsa: kindlasti on vaja seda veel arutada. Ühinemise üks eraldi eesmärk võiks kindlasti olla
kvaliteedi tõstmine.
Falkenberg: praegu on minu arvates üks Invaspordi Liidu viga see, et meil ei ole inimesi,
kes panustaks vabatahtlikult töösse, sest kõiki ei ole võimalik palgata.
Vakra: ma korraks veel puudutan transpordi probleemi. Kutsun teid ka üles, et kui üritus on
meie eest ära korraldatud ja meid on kutsutud, siis peaksime kindlasti osalema ja sel juhul
leiame ka selleks vahendid. See oleks mõistlik ka järgmise aasta eelarvesse sisse kirjutada.
Edasi toimub vaba mikrofon, kui kellelgi muid küsimusi ei ole.
Heldur Otsa soovib täpsustavat infot boccia vahendite laenutamise kohta, mida
kommenteerib Signe Falkenberg.
PUNKT 7
Muud küsimused:
2016 aasta liikmemaksu määramine
Vakra: kas kellelgi on soovi liikmemaksu muuta? Ei ole? Väga hea, sel juhul jätame
liikmemaksu määra samaks ka 2016 aastal, see on 35. eurot.
EIL delegaat EPOK Täiskogule
Falkenberg: osalemine on vaba, kõik, kes tahavad, võivad minna, ainult peaks ette
teatama. Mina näen, et Rainer peaks osalema ja olema EIL hääleõiguslik esindaja-delegaat.
Vakra: mina saan minna.
Muud küsimused:
Urban: kas on olnud kontakti HNRK-ga?

Vakra: jah, on nende esindajatega kohtutud ning esialgsed plaanid on juba tehtud. Võtsime
omale eesmärgiks korraldada nende füsioterapeutidele üks koolitus.
Falkenberg: praeguse plaani järgi kestaks koolitus kaks päeva, sest kõik ei saa töölt ära
tulla ühel ajal. Viime neile ka suveks laste tennisetooli, et lapsed saaksid seal ise proovida.
Kusagilt tuleb alustada ja loodame, et suudame oma tegevusega edasi anda spordipisikut
sealsetele klientidele.
Hernits: teine oluline probleem on ka see, et paljud puuetega lapsed, kes käivad tavakoolis,
jäävad varakult sportlikust tegevusest eemale ning selleks plaanime korraldada ka kehalise
kasvatuse õpetajatele koolituse, mis aitaks seda probleemi ehk leevendada. 9. mail toimus
ka Koolispordi Liidu üritus Tähelepanu, Start!, kus osales esimest korda kaks ratastoolis
noort sportlast. See on ka üks projekt, millega soovime edasi minna, et puuetega noori
rohkem kaasata ja pildile saada.
Liiv: me peaksime ka oma sportlasi rohkem hindama ja esile tõstma, ka neid, kes ei ole
medaleid võitnud. Meie sportlased vajavad tunnustust. Iga saavutus on märkimisväärne ja
tunnustust väärt.
Vakra: sellise mõttega võiksimegi oma koosoleku lõpetada.

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi

