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Juhatas
Heiti Vahtra
Protokollis Kersti Puusild
Võtsid osa Kersti Puusild, Heiti Vahtra, Alar Õige, Arko Vool, Villu Urban, Gert
Elmaste
Puudus(id) Siiri Oviir
Osalesid
Signe Falkenberg, Urmo Pollisinski
PÄEVAKORD:
1. Ülevaade EIL esindajate esinemistest/osalemisest erinevatel üritustel
2. EIL infomaterjalidest
3. Ametijuhendid, palga muudatused, eelarve muudatused, EPOK asjad
4. Võistlustele eelregistreerimise kord
5. 2010.a. aastalõpu üritus
6. Stipendiumide määramine
7. 2011.a. kalender - esitatud taotlused
8. Klassifikatsioon
9. Muud küsimused:
- kiri Urmo Pollisinskilt, sellel vastamine

1. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe Falkenberg ja Alar Õige esinemistest erinevatel seminaridel/konverentsidel
Signe: Info edastamine on väga mitmetasandiline.
•
•
•
•
•
•
•

Erivajadustega inimeste ratsutamise seminar 25.septembril Tartus
INVAMESS 1.-2.oktoober 2010
Teemapäev ja ümarlaud, korraldaja Terviseabi OÜ, 13.-14.oktoober Haapsalus
ja Tallinnas
Rehabilitatsiooniasutuste seminar-koolitus Jõhvis 21.oktoober, invaspordi
tutvustus.
15.oktoober kehalise kasvatuse liidu aastakonverentsil ettekanne invasport
27.oktoobril Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravi osakond, ettekanne
invasport.
28.oktoobril kohtumine Adeli keskuses ja 5.novembril Keila Taastusravis.

OTSUSTATI:
1.1. Jätkata invaspordi tutvustamist järjepidevalt, sh. Haapsalu Neuroloogilise
Rehabilitatsiooni Keskuses, EIL info pidev edastamine.
1.2. Aasta pärast proovida analüüsida, kui palju sellesuunalisest tegevusest kasu on
olnud.
2. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe: Valmistasime EILile uued trükised - spordialasid tutvustavad raamatukesed
(Invamessiks). Plaanis on teha veel voldikud, spetsiaalselt lastele tehtud voldikud,
plakatid, võimalik, et ka EIL taskukalendrid, EIL seinakalendrid.
Sõnavõtud:
Urmo: Kodulehel võiks olla info, kus on käidud, mida on tehtud? Et, inimesedliikmed ka teaksid.
Signe: on loodud Facebooki konto ning ka seal toimub info edastamine. Kas on
vabatahtlikke, kes tunneks huvi selles keskkonnas info edastamisega?
Heiti: EIL kodulehe foorumisse Facebooki konto info üles.
Kodulehel uuendada info: treenerid, kontaktid erinevate spordialade kohta.
OTSUSTATI:
2.1. Panna juhatuse koosoleku teade kodulehele. Nädal enne toimumisaega täpsustada
ka kellaaeg ja koht.
2.2. Saabunud kutsed võistlustele, mis on tulnud EIL-le, edastada kodulehele, et
huvilised saaksid võimalused osaleda.
2.3.. Teha kodulehe haldamise ettepanek Triin Pollisinskile

3. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Heiti: Ametijuhendis- inimese töökohustused, kui vaja sättida tööaegu. Määrake paika
enda tööülesanded, seejärel osaleb arutelus 1-2 juhatuse liiget ning selle tulemusena
tuleb otsus suure juhatusega. Mõtleme sellele, et tahame hästi teha ja et ka tulemus
tehtud töödele oleks hea.
Alar: Kuidas saaks juhatus aidata? Asjade kokkuleppimatus mõjutab sekretariaadi
tööd.
Signe: me peame Triinuga tööjaotuse paremini ära määratlema.
Gert: Oluline, kas sekretariaadi toimetulek on piisav, kas raha on nii palju, et tuleb
välja. Tahan teada, mis võtab sekretariaadil aega. Juhatuse liikmena tahaksin teada,
mis projektid on käigus jne.
Signe: Aega võtab plaanide koostamine, sponsorite leidmine, lepingute sõlmimine,
läbirääkimiste pidamine, tegevuse pidev tõestamine. Info projektide kohta saab
juhatuse liikmetele nähtavaks teha.
Heiti: Peamine, et te tööd ei dubleeri.
Eelarve, palga muudatuse küsimused:

Signe: Fikseerida ära kindlad palgad ning peasekretäri töökoormus 0,75 kohaga.
Heiti: Palga muudatused saame teha 2010 aasta lõpuni, 2011 palgad ja muudatused
siis, kui on uued ametijuhendid paigas (jaanuari lõpp).
Signe: EPOK tuleb eelarve projekt esitada 29.novembriks.
Heiti: Sinna tulebki kõik sisse kirjutada - ka palkade osa.
Signe: Kui vaadata aastale tagasi, siis oleme suhteliselt hästi planeerinud ja rahadega
välja tulnud.
OTSUSTATI:
3.1. Sekretariaat pakub välja uute ametijuhendite projektid (31.dets).
3.2. Kinnitada esitatud eelarve muudatused, sh. palga muudatused ja peasekretäri
töökoormus.
3.3. Saata iga kuu juhatusele kuu kokkuvõtte tabel (sama aruanne, mis saadetakse
Sots.min-ile).
3.4. 2011.a. eelarve projekt koostada kroonides ja eurodes (sajandiktäpsusega ja
ümmardatakse alla poole).
4. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe: Esitatud on eelregistreerimise korra muudatused.
OTSUSTATI:
1.2.
Kehtestada üldine kord võistlustele registreerimiseks.
1.3.
Võistlustelt osavõtumaks eurodesse 1,60 ja 3,2 ning teade üles panna.
1.4.
Enne võistlusi peab olema registreeritud teisipäeva õhtuks 17.00
1.5.
Kaaluda võistlustele registreerumiseks eraldi e-posti aadressi sisseseadmist
(registreerimine@eil.ee).

5. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe: Planeeritud ruum ja aeg: reedene päev 10.detsember, Haabersti Vaba Aja
Keskus, see on Õismäe ujulaga ühes majas. Teada on , et Siiri Oviirile see päev ei
pruugi sobida.
OTSUSTATI:
5.1. Kui Siiri Oviir, EIL president ei saa osaleda, siis palume teha video tervituse.
5.2. Juhatus pakub välja omapoolsed nominendid ning mõelda juurde tunnustuse
tiitleid ja esitada neid väärivaid sportlasi.
5.3. EIL aasta parimaks sportlane on Kardo Ploomipuu ja parim treener Õnne
Pollisinski.
6. Päevakorrapunkt
Signe: Kuulutasime välja kaks kelguhoki treeneri enesetäiendamise stipendiumi ja
ühe füsioterapeudi eneetäiendamise stipendiumi. Avaldusi laekus 3: Aivar Sikk ja

Pelle Sildre treenerite stipendiumile ja Triin Koppelmann füsioterapeudi
stipendiumile.
OTSUSTATI:
1. Määrata stipendium suurusega 25000.- Pelle Sildrele enesetäiendamiseks ja
koolituseks kelguhoki valdkonnas.
2. Määrata stiendium suurusega 17500.- Aivar Sikk´ule enesetäiendamiseks ja
koolituseks kelguhoki valdkonnas.
3. Määrata stipendium suurusega 10000.- Triin Koppelmannile enesetäien-damiseks
ja koolituseks füsioteraapia ja invaspordi valdkonnas.
7. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe: Esitatud on 10avaldust
Juhatus: Kuusalu suusatamine ei ole meistrivõistlus, võiks olla nt Kolga küla karikas.
Signe: Laagrite struktuur tuleks ümber mõelda, näiteks:
- Noorte ja laste laager eraldi täiskasvanute laagrist.
- Elva laagri asemel boccia laager 3 päeva
- Merespordilaager Paatsalus, lisada sinna vibu võistlus (Kajama vibuklubi),
GPS orienteerumine
OTSUSTATI:
8.1. Kõik võistluste korraldamiseks saadetud avaldused vaadatakse läbi ning nendega
tegeletakse.
8.2. EIL korraldab 2011a. 2 Paraolümpia päeva: Haapsalus Valge Daami Päevade ajal
ja Tallinnas Vanalinnapäevade ajal
8.3. Piirata laagris osalemist soodustingimustel (puudega inimesel või lapsel saab
kaasas olla üks saatja). Perekond saab liituda täis summa eest.
8. Päevakorrapunkt
Kersti: Inimesed ei ole nõus enam võistlema, kui klassifikatsioon ei saa paika.
Alar: kas pädev inimene peab olema kõrgema meditsiinilise haridusega?
Juhatus: Peame leidma motiveeritud arsti, kes on pädev, valdab sporti, kellel on vaba
aega.
Signe: dr Kabel on neuroloog, väga palju puudutab klassifikatsioon neuroloogilisi
probleeme. Hetkel ei ole ühtegi siduvat lepingut dr Kabeliga, mis saaks talle
kohustuseks.
Alar: Peame leidmas inimese, kellel on huvi ja on meile abiks. Räägin ühe inimesega
(Siiri Heinaru), kas ta oleks huvitatud.
OTSUS:
9.1. Tegeleda klassifitseerimiseks motiveeritud arsti leidmisega, kes on pädev, valdab
sporti, kellel on vaba aega ja olemas suhtluskanalid.
9.2. klassifikatsioon tuleb EIL jaanuari koolitusel paika panna

9. Päevakorrapunkt
Heiti: Kuna Urmo osaleb täna juhatuse koosolekul, siis on juba koosoleku käigus
saanud enamus vastuseid juhatusele esitatud küsimustele, need puudutasid kodulehel
olevat infot jms.
Urmo: Millal saab loodud kelguhoki klubi ja kas võtab rahalised vahendid enda
kanda?
Alar: 2010 a. saab klubi moodustatud, tegevuslikud vahendid ja kulud on klubi kanda.
Signe: Klubilist tegevust teeb liit väga vähe, suuremad võistlused käivad läbi
paraolümpia.
OTSUSTATI:
6.1. Juhatuse vastus Meduusile:
Ootame
lahti kirjutatud eelarvet, plaani klassifitseerimise kohta. Tähtaeg
15.november 2010 a.
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Juhataja
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