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Eesti Vehklemisliidu üldkoosolek 05.12.2016
Koosoleku koht ja aeg: Oru Hotelli nõupidamisteruum Conference (Narva mnt. 120b, Tallinn
10127)
Koosoleku aeg: 18:00-21:00
Üldkoosolekule registreerunud osavõtjad (liikmesklubide esindajad):
1. Vehklemisklubi Tallinna Mõõk – Juhan Salm (juhatuse liige)
2. SBSK Draakon – Sergei Bobrov (juhatuse liige)
3. Tartu Spordiselts Kalev – Raido Mägi (juhatuse liige)
4. Vehklemisklubi Rünnak – Jevgeni Karavajev (juhatuse liige)
5. Kaitsejõudude Spordiklubi – Heino Märks (juhatuse liige)
6. Vehklemisklubi En Garde – Helen Nelis-Naukas (juhatuse liige)
7. Spordiklubi Le Glaive – Nikolai Novosjolov (juhatuse liige)
8. Mittetulundusühing Florett – Jevgeni Karavajev (volitus)
9. Irina Embrichi vehklemisklubi IREM – Irina Embrich (juhatuse liige)
10. Vehklemisklubi Musketär – Marlen Piskunov (juhatuse liige)
11. Eesti Spordiselts Põhjakotkas – Tõnu-Peep Nurk (volitus)
12. Epee Export OÜ – Eduard Ehala (volitus)

Koosoleku juhataja: Margus Hanson
Koosoleku protokollija: Jüri Salm
Esitatud päevakord:
1. Üldkoosoleku rakendamine
2. EVL juhatuse 2013-2016 aasta tegevusaruanne
3. Sõnavõtud
4. EVL presidendi valimine
5. EVL juhatuse valimine
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Päevakorra punkt nr. 1
Üldkoosoleku rakendamine
Üldkoosolek kinnitas ühehäälselt päevakorra. Üldkoosoleku juhatajaks valiti EVL president
Margus Hanson ja protokollijaks EVL peasekretär Jüri Salm – 12 poolthäält. Esindusõiguse
kontrollijateks valiti Tõnu Nurk ja Heino Märks – 12 poolthäält
Häältelugejateks valiti Irina Embrich ja Eduard Ehala – 11 poolthäält, 1 erapooletu.
Toimus esindusõiguse kontroll. Esindatud olid kõik 12 EVL liiget, neist 3 volitustega.
Juhatuse aruande pikkuseks kinnitati 10 minutit, sõnavõttudeks 5 minutit – 12 poolthäält.
Sõnavõttudeks registreerisid Tõnu-Peep Nurk, Eduard Ehala, Indrek Madar ja Henri Arras.
EVL liikmesklubi Epee Export OÜ juhtis üldkoosoleku tähelepanu asjaolule, et kohus on
võtnud menetlusse Epee Export OÜ hagi Eesti Vehklemisliidu juhatuse 12.09.2016 otsuse
kehtetuks tunnistamise nõudes. Üldkoosolek võttis vastava asjaolu teadmiseks.

Päevakorra punkt nr. 2
EVL juhatuse 2013-2016 aasta tegevusaruanne
EVL president Margus Hanson esitas EVL juhatuse 2013-2016 tegevusaruande. Hanson
kinnitas, et paljud neli aastat tagasi juhatuse poolt seatud eesmärgid, said teoks.
5 Eesti vehklejat kvalifitseerus Rio de Janeiro OMile ja näitasid seal head tulemust. Eesti
epeemeeskonna juurde loodi uus töökoht ja palgati peatreeneriks Igor Tšikinjov, kelle
juhtimisel sai meeskond uue hingamise. Eesti epeemeeskond võitis 14 aasta järel taas
tiitlivõistluste medali.
Naiskonnal olid väga edukad neli aastat. Kõige enam võiks esile tõsta kahte kuldmedalit
Euroopa meistrivõistlustelt, MM hõbedat, neljandat kohta Rio de Janeiro olümpiamängudelt ja
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seda, et naiskond lõpetab 2016 aasta maailma edetabelijuhina. Seda suuresti tänu peatreener
Kaido Kaaberma kui ka naiskonna liikmete isiklike treenerite tulemuslikule tööle.
Medalid ja tunnustus on kaasa toonud täiendava materiaalse baasi, mille abil on
ettevalmistusprotsess

muutunud

oluliselt

professionaalsemaks,

kaasates

lisaks

erialatreeneritele ka muid vajalikke taustajõude. Järelkasv oli samuti tubli ning seda tõestasid
võidetud tiitlivõistluste medalid. Neist säravam on Katrina Lehise võidetud juunioride MMkuld. Paranenud on noorte koondislaste rahastamine nii võistlussõitude kui ka ettevalmistuse
näol.
Hanson tõi välja, et MK-etapil Tallinna Mõõk on kasvanud kodumaiste kohtunike arv, mis
näitab, et areng toimub ka vehklemist toetavate tugitegevuste valdkonnas. Alaliit panustab
jätkuvalt kohtunikke ettevalmistusse, eesmärgiga näha neid tiitlivõistlustel kohut mõistmas või
kandideerimas rahvusvahelise vehklemisföderatsiooni kohtunike komiteesse. Nelja aastaga on
oluliselt tõusnud meedia huvi ala vastu. MK-etapp Tallinna Mõõk on senisest enam meedia
huviorbiidis, mida tõestab ka 2016 aasta turniiri kahepäevane teleülekanne riigitelevisioonis.
Kokkuvõtvalt väitis Hanson, et tegemist oli väga eduka nelja aastaga. Võidetud 18
tiitlivõistluste medalit, millest 5 kuldset, räägivad enda eest. Eesti vehklemine moodustab
arvestava osa Eesti saavutusspordist. Alaliit on ka rahaliselt kosunud. Kui 2012 aastal sai
alaliit arvestada 362 tuhande euroga, siis aasta hiljem oli see summa 463 ja 2015 aastal juba
786 tuhat eurot. See kõik on suuresti tingitud heade tulemuste eest EOK poolt makstavate
palga- ja ettevalmistusrahade kasvuga, aga siiski on sponsorite toetus ja projektipõhised
toetused Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapital panused üliolulised liidu eesmärkide
täitmisele, mis on ka märkimisväärselt kasvanud.
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Päevakorra punkt nr. 3
Sõnavõtud
Tõnu Nurk – Soovis teada, et millega tegelesid juhatuse liikmed neli aastat. Nurga sõnul
puudus suhtlus liikmesklubidega, ei lahendatud probleeme jne. Nurk ei saanud ka aru, et mille
pärast loodi treenerite töörühm. Enamusel kordadest lükati juhatuse poolt treenerite töörühma
otsused tagasi. Viimasel treenerite töörühma koosolekul istuti koos ja arutati asju üle 4 tunni.
Milleks siis üldse treenerite töörühm koos käib. Vale on Nurga sõnul see, et treenerite
töörühmas on samad inimesed, kes juhatuses.
Ühtlasi ei saanud Nurk ka aru, et mis on naiskonna peatreeneri funktsioon. Intervjuudes
meediaga olevat naiskonna peatreener välja öelnud, et ei vastuta millegi eest ja ei pea midagi
tegema. Enamikel naiste koondiste liikmetel aga peatreeneri vastu pretensioone pole, kuna
väidetavalt ta ei sega neid.
Eduard Ehala – Mainis seda, et kui treenerid omavahel „kaklevad“ on see veel mingil määral
aktsepteeritav aga kui mängu tuuakse ka sportlased ja veel noorsportlased, siis on see
ebanormaalne. Kurb oli Ehala arvates see, et alaliidu juhtkond eesotsas presidendiga ei
suutnud üksikute inimeste omavahelisi arveteklaarimisi ära lahendata. Oleks võinud kasvõi
üritada sellega tegeleda. Asi läks lõpuks väga inetuks. Ehala soovis et oleks vähem väiklust ja
susserdamist.
Veelkord juhtis Ehala tähelepanu asjaolule, et kohus on võtnud menetlusse Epee Export OÜ
hagi Eesti Vehklemisliidu juhatuse 12.09.2016 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes. Ehala
sõnul eksiti toona liikmeid vastu võttes põhikirja vastu ja kõik see tehti vaid häälte nimel.
Indrek Madar – Mainis et on esitanud liikmesklubidele saadetud nõusoleku juurde kaaskirja,
milles välja toonud oma eelmisel juhatusse kandideerimisel antud eesmärgid.
Madar eeldas neli aastat tagasi, et alale on sponsorraha tuua lihtsam, kui see reaalsuses
tegelikult võimalikuks osutus.
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Ühtlasi pidas ta oluliseks seda, et inimesed, kes kandideerivad juhatusse ning saavad valituks,
teeks neli aastat ka tööd ilma juhatusest lahkumata.
Ka Madar sooviks kogu vehklemisperele vähem väiklust ja pidas seda ka koostöö aluseks.
Igaüks peab vaatama peeglisse ja tegema otsuse, et soovitakse koostööd teha. Kui seda
suudetakse teha, siis on see juba suur samm edasi.
Madari arvates võiksid juhatuses olla esindatud ka suuremad klubid ning tema soov on
kindlasti näha laiapõhjalist juhatust.
Ühtlasi küsis Madar eelnevalt sõna võtnud Tõnu Nurga käest, et palju on neid treenerite
töörühma otsuseid olnud, mis EVL juhatus on tagasi lükanud. Küsis ka konkreetselt viimase
treenerite töörühma koosoleku otsuste kohta. Nurk küsimusele ei vastanud, kuna peast ei
mäletanud ja ütles, et sellele kohta tuleb küsida peasekretärilt.
Henri Arras – EVL juhatuse kandidaat Henri Arras tutvustas ennast ja põhjendas oma soovi
EVL juhatusse kandideerida.
Arrase kolm peamist mõtet seoses vehklemisega olid järgmised:
1) Vehklejate head tulemused võistlustel on meedias kajastatud, kuid sellest ei piisa
2) Meediakajastus

on

oluliseks

eelduseks

toetajate

kaasamisel

ning

spordiala

populariseerimiseks
3) Eesti Vehklemisliidu jaoks on hetkel kõige hädavajalikum lahendada sisetüli, sest see
lõhub ala mainet rohkem kui head tulemused suudavad parandada
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Päevakorra punkt nr. 4
EVL presidendi valimine
Presidendi kandidaatideks esitati:
1. Margus Hanson (esitaja Tartu Spordiselts Kalev)
2. Kersti Kracht (esitaja Vehklemisklubi Tallinna Mõõk)
Üldkoosolek kinnitas kandidaatide nimekirja.
Kandidaatide tutvustamine:
Margus Hanson - oli juba eelnevas sõnavõtus tutvustanud oma nelja aasta eesmärke ja
tegevust presidendina. Hanson pidas oluliseks rohkem tähelepanu pöörata noorte vehklemisele
ja ala kandepinna laiendamisele. Hansoni sõnul tuleks jätkata rahvusvaheliste noortevõistluste
korraldamist ja ühe eesmärgina võiks olla noorte tiitlivõistluste korraldamine 2019 või 2020
aastal.
Tuleks korraldada rohkem rahvusvahelisi vehklemislaagreid, kaasates nendesse vehklejaid
maailma paremikust. Haapsalu moodne vehklemiskeskus ja tuleva aasta sügisest ka Tallinnas
valmiv uus vehklemissaal pakuvad selleks ideaalseid võimalusi. Tuleks luua vastavad
süsteemid ja leida rahalisi vahendeid parandamaks Eestis läbiviidavaid võistlusi ja ka
kohtunike taset.
Töö liikmesklubidega peaks olema senisest aktiivsem. Võimaluste piires aidata kaasa ideede
realiseerimisele, mis klubidel vehklemise kui atraktiivse spordiala arendamisel ja
propageerimisel tekivad. Oluliseks pidas Hanson ka tööd vehklemisajaloo koondamisel ühtede
kaante vahele, st Eesti vehklemise ajalooraamatu väljaandmise ettevalmistamine ja
väljaandmine aastal 2018.
Alaliit ja kõik liikmesklubid peaksid ühise eesmärgi saavutamise nimel koostööd tegema.
Tuleb üle saada sisemistest vastuoludest, mis hetkel pärsivad ala arengut.
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Hanson soovis alaliidu presidendina kaasa aidata vehklemise juhtkoha kindlustamisele Eesti
spordimaastikul ja ühe eesmärgina oleks Eesti jõudmine ka üheks juhtivaks riigiks maailma
epeevehklemises.
Margus Hanson andis ka vastulause eelnevalt sõna võtnud Tõnu-Peep Nurgale treenerite
töörühma teemal. Hanson selgitas, et kuna viimati tuli treenerite töörühm kokku täiskasvanute
hooaja avavõistluse eelõhtul ja noorte hooaja keskel, siis osade töörühma otsustega
kinnitamisega juhatuses oli kiirem kui teistega. Kuna tegemist oli oluliste otsustega (punktide
jaotamine, koondiste koostamise põhimõtted, koondise kinnitamise tähtajad), siis e-koosoleku
vormis kiirendatud korras ei pidanud ta nende kinnitamist otstarbekaks. Siiski kinnitas juhatus
e-koosolekul osad kiireloomulised otsused ja lükkas osade arutamise korralisele juhatuse
istungile, mis toimus Haapsalus enne vehklemissaali avamist. Seega ei lükanud juhatus
otsuseid mitte tagasi, vaid edasi järgmisele korralisele koosolekule, et sisuliselt ettepanekute
üle arutada. Hanson juhtis tähelepanu sellele, et treenerite töörühm on juhatusele nõuandev
organ.
Kersti Kracht - Mainis, et ettepanek Eesti Vehklemisliidu presidendiks kandideerida tuli
võrdlemisi hiljuti. Ka nõusoleku kandideerimiseks andis ta paar päeva enne valimisi.
Kracht ütles, et on Eesti vehklejate heade tulemustega hästi kursis. Mis tema arust on puudu,
on korralik kuvand. Kui tõmmata paralleele purjetamisega, siis Eesti vehklemine seisaks
justkui laineharjal, aga potentsiaal ja tuntus, mis täna eestlastel maailma mastaabis on, jääb
kodumaal kasutamata. Eesti vehklejate häid tulemusi tuleks paremini ära kasutada ja seeläbi
spordiala rohkem propageerida ja ala kandepinda laiendada ning seda just laste ja noorte seas.
Krachti sõnul tuleb tegeleda treenerite tasustamisega, treenerite töö laste ja noortega on sama
tähtis, kui õpetajate töö, seega peaks treenerite töötasud võrdsustama õpetajate palkadega.
Õpetajatele lubatav 120% keskmisest palgast, peaks laienema ka treeneritele.
Kracht ütles, et on suutnud Eesti väikeste- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni presidendina
assotsiatsiooni tööd korrastada ja edasi viia ning tuntust oluliselt laiendada. Enda ridadesse on
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koondatud väga palju väikeettevõtjaid ja käib aktiivne töö Eesti ärikeskkonnaga. Krachti soov
on anda oma teadmisi ja energiat organisatsiooni juhtimise osas ka Eesti Vehklemisliidule.
Väga oluliseks peab Kracht spordiala sisemiste vastuolude vähendamist ja ühisosa leidmist
kõikide erinevate klubide vahel. Koostöös juhatuse ja liikmesklubidega tuleks teha korralik ala
edasiviiv plaan, arengukava ja seda üheskoos ka täita.
Hääletamine
Eesti Vehklemisliidu peasekretär Jüri Salm tutvustas valimise reegleid. Hääletamisel tuli teha
soovitud kandidaadi nime taha kas rist või linnuke.
I hääletusvooru tulemused
Margus Hanson – 6 häält
Kersti Kracht – 5 häält
1 hääletussedel osutus rikutuks ja häältelugejad otsustasid seda sedelit mitte arvestada.
Hääletuse tulemusena sai Eesti Vehklemisliidu presidendiks Margus Hanson.

Päevakorra punkt nr. 5
EVL juhatuse valimine
Enne EVL juhatuse valimist pidid koosolekult lahkuma Spordiklubi Le Glaive esindaja
Nikolai Novosjolov ja Kaitsejõudude Spordiklubi esindaja Heino Märks.
Anti edasi järgmised volitused:
Spordiklubi Le Glaive volitas ennast koosolekul esindama Eesti Spordiselts Põhjakotkas
esindajat Tõnu-Peep Nurk`a. Kaitsejõudude Spordiklubi volitas ennast koosolekul esindama
Vehklemisklubi „Musketär“ juhatuse liikme Meelis Loit`i.
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Enne hääletamist oli eriarvamusi volituste suhtes. Epee Export ei pidanud õigeks Meelis
Loit`ile antud volitust, kuna EVL põhikirja järgi saab volituse edasi anda ainult teisele
üldkoosolekul esindatud liikmesklubi esindajale. Vehklemisklubi Musketär juhtis tähelepanu
sellele, et miks on Epee Export volitanud ennast esindama Eduard Ehala, kui Epee Export`i
seaduslik esindaja viibib ise üldkoosolekul.
Enne juhatuse liikmete valimist tehti kaks ettepanekut juhatuse liikmete arvu osas.
Ettepanekud olid 7 ja 9. Mõlemad kogusid 6 poolthäält nii esimeses kui ka teises
hääletusvoorus. Vastavalt põhikirjale heideti liisku ja selle tulemusena valiti juhatus
seitsmeliikmeline.

Esitatud juhatuse kandidaadid:
Nr.

Kandidaadi nimi, esitaja

1

Jevgeni Karavajev, VK Rünnak

2

Valentin Ivanov, SBSK Draakon

3

Innar Mäesalu, VK En Garde

4

Ott Pabut, VK Tallinna Mõõk

5

Henri Arras, VK Tallinna Mõõk

6

Andres Lipstok, VK Musketär

7

Indrek Madar, VK Musketär

8

Raido Mägi, Tartu Spordiselts Kalev

9

Meelis Loit, VK Musketär

10

Sulev Saareväli, VK Musketär
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Ian Nelis, Epee Export

12

Tõnu Nurk, Spordiklubi Le Glaive
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Hääletamine
Eesti Vehklemisliidu peasekretär Jüri Salm tutvustas valimise reegleid. Hääletamisel tuli teha
soovitud kandidaatide nimede taha kas rist või linnuke. Hääle sai maksimaalselt anda kuuele
kandidaadile.
I hääletusvooru tulemused
1. Sulev Saareväli – 12 häält
2. Valentin Ivanov – 7 häält
3. Jevgeni Karavajev – 6 häält
4. Innar Mäesalu – 6 häält
5. Indrek Madar – 6 häält
6. Ian Nelis – 6 häält
7. Ott Pabut – 5 häält
8. Andres Lipstok – 5 häält
9. Raido Mägi – 5 häält
10. Meelis Loit – 5 häält
11. Tõnu Nurk – 5 häält
12. Henri Arras – 3 häält
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Esimese hääletusvooru tulemusena osutusid EVL juhatusse valituks ja kinnitati EVL juhatuse
liikmeteks järgnevaks neljaks aastaks: Sulev Saareväli, Valentin Ivanov, Jevgeni Karavajev.
Innar Mäesalu, Indrek Madar, Ian Nelis. Lisaks neile kuulub seitsmeliikmelisse juhatusse ka
eelnevalt valitud EVL president Margus Hanson

Jüri Salm

Margus Hanson
Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija
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