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Juhatuse koosoleku protokoll
EVL juhatuse koosolek 06.12.2017
Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 16:00-20:30
Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Margus Hanson, Indrek Madar, Ian Nelis ja
Valentin Ivanov; peasekretär Olga Truuse, tehniline sekretär Jüri Salm. Koosolekut juhatas
Margus Hanson ja koosolekut protokollis Olga Truuse.

Päevakord:
1. EVL eelarve: 2017 ja 2018
2. Aasta kokkuvõtete tegemine
3. Lepingud sportlastega
4. Laoruumid EVL-le
5. Põhikirja muutmine: ettepanekud
6. Muud küsimused/teemad
6.1. 2018 kandidaadid Eesti Vabariigi kultuuripreemiate ja spordipreemiate.
6.2. Koosolek EOKs
6.3. Treener Helen Nelis-Naukase (kutsetunnistus nr. 117505) käitumisest Tartus juunioride
karikavõistlustel 25. novembril 2017. aastal (Tamara Skoblovi
Haapsalus 22.04.2017.a (Tartu Kalevi kiri)

pöördumine) ja võistlustel

6.4. Rae valla mängud
6.5. Aasta sportlane 2017 spordiorganisatsioonide hääletus
6.6. Haapsalu Jõuluturniir
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Päevakorra punkt 1: EVL eelarve 2017 ja 2018
2017 a. eelarve – noorte ja meeste eelarve numbrid on kooskõlas planeerituga. Naiste kulud
on planeeritust suuremad.
Juhatuse otsus: edaspidi kõik eelarvevälised kulud peab kinnitama juhatus.
2018.a. eelarve: Olga Truuse ja Jüri Salm tutvustasid eelarve projekti juhatuse liikmetele.
Kuna

alaliidu

juhatus

pöördus

EOK

poole

täiendavate

küsimustega

sportlaste

ettevalmistusrahade kasutamise kohta EOK seisukoha saamiseks, siis pole veel võimalik
eelarvet kinnitada.
Juhatuse otsus: 2018 a. eelarvet kinnitatakse hiljemalt järgmisel juhatuse koosolekul, Jaanuaris
2018.a.

Päevakorra punkt 2: aasta kokkuvõtete tegemine
2017 aasta kokkuvõttev tänuüritus toimub 31. jaanuar 2018.a.

Päevakorra punkt 3: Lepingud sportlastega
Juhatuse otsus sponsorite logode kandmine võistlusdressidel on sportlastega suuliselt
kooskõlastatud. Ootame ära EOK seisukoha A-kategooria sportlaste ettevalmistusrahade
kasutatavuse kohta ja peale seda tullakse selle päevakorra punkti juurde tagasi.
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Päevakorra punkt 4: laoruumid EVL-le
Juhatuse otsus: peasekretär otsib alaliidule laoruume (15-25m2) Tallinna linnas lähtudes
juhatuse poolt seatud aasta piirmäärast – 2000 eurot.

Päevakorra punkt 5: põhikirja muutmine: ettepanekud
Kuna praegu kehtiv põhikiri vajab põhjalikumat uuendamist, mitte vaid parandamist, siis
tuleks selle koostamist alustada nö nullist. Põhikirja koostamise protsessi peaks olema
kaasatud juriidiline kompetents, millele alaliit lisab omapoolse sisendi.
Juhatuse otsus: koostatakse uus põhikirja projekt lähtudes juhatuseliikmete poolt tehtud
muudatusettepanekutest.

Päevakorra punkt 6: muud küsimused/teemad
6.1. 2018 kandidaadid Eesti Vabariigi kultuuripreemiate ja
spordipreemiate.
Kandidaatide estamise tähtaeg on 10. 01.2018. Juhatus oootab ettepanekuid võimalike
kandidaatide kohta ja otsustab alaliidu poolt esitatavate kandidaatide üle e-koosoleku vormis
enne esitamistähtaega.

6.2. Koosolek EOKs
29.11.2017 toimus EOK kutsel koosolek, kus käsitleti EOK toetuste kasutamise,
epeenaiskonna finantseerimise ja kulude jagamise põhimõtteid.
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Margus Hanson on esitanud EOK peasekretärile täiendavad küsimused, millele vastused lubati
saata hiljemalt 15.12.2017.

6.3. Treener Helen Nelis-Naukase (kutsetunnistus nr. 117505) käitumisest
Tartus juunioride karikavõistlustel 25. novembril 2017. aastal (Tamara
Skoblovi pöördumine) ja võistlustel Haapsalus 22.04.2017.a (Tartu Kalevi
kiri).
Asjaolud
EVL juhatus on saanud 27.11.2017 Tamara Skoblovi pöördumise, milles ta kirjeldab
intsidenti, mis toimus 25. novembril 2017. aastal Tartus Eesti juunioride karikavõistluste ajal,
kui treener Helen Nelis-Naukas käitus spordiklubi IREM sportlase Sandra Skoblovi suhtes
ründavalt, solvas teda ja karjus ta peale. EVL küsis Helen Nelis-Naukas’elt selgituskirja,
milles viimane süüdistab sportlast liigses emotsionaalsuses ja kohtunikke ebakompetentsuses,
oma käitumises aga midagi solvavat ei näe. Hiljem aga teavitas ta EVLi, et on suhelnud
Sandra Skoblov’iga ja tema ees oma ebasobiva käitumise pärast vabandanud.
Tartu Kalevi poolt EVL juhatusele saadetud kirjas kirjeldavad noorportlaste lastevanemad
intsidenti, mis toimus kevadel võistluste ajal Haapsalu vehklemissaalis. Avalduses
nimetatakse Helen Nelis-Naukase käitumist ebasobivaks ja ebaeetiliseks.
Juhatuse põhjendused
Treener oma käitumises peab lähtuma EV seadustest, treenerite eetikakoodeksist ja õpetajate
eetikakoodeksist.
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Vastavalt lastekaitseseaduse § 24 lg.1, lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne,
kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja
kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema
vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist on keelatud.
Treenerite eetikakoodeksi ja õpetajate eetikakoodeksi, kohaselt treener peab:
-

oma töös käituma eetiliselt;

-

austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla
sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata;

-

austama kohtunikke ja tunnustama nende osa võistluste õiglasel ja määrustepärasel
läbiviimisel;

-

austama treeneri ametiväärikust ning olema alati välimuselt ja käitumiselt korrektne.

Treener peab olema kõrge moraali ja käitumisega eeskujuks oma juhendatavatele ja üldisemalt
kogu- ja ühiskonnas.
Viited eelnimetatud seadusele ja koodeksitele:
1. https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016024#para24
2. https://www.eok.ee/treenerid/treenerite-eetikakoodeks
3. https://www.eetika.ee/et/haridus/kutse/koodeksid

Juhatus leiab, et treener Helen Nelis-Naukase käitumine on vastuolus lastekaitseseaduse,
treenerite eetikakoodeksi ja õpetajate eetikakoodeksi sättega, ebasobiv ja ebaeetiline, eriti kui
selline käitumine on suunatud alaealise sportlase vastu või alaealiste juuresolekul.
Juhatuse otsus
Tuginedes lastekaitseseaduse § 24 lg.1, treenerite eetikakoodeksile, õpetajate eetikakoodeksile
ning üldtunnustatud käitumisnormidele ja –tavadele eesmärgiga eespool nimetatud
vahejuhtumite ärahoidmiseks tulevikus –
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Eesti Vehklemisliidu juhatus otsustas:
Keelata kuueks kuuks treenerile Helen Nelis-Naukas osaleda (sh juhendaja või pealtvaatajana)
Eestis korraldatavatel alaealiste vehklemisvõistlustel.
Ülalnimetatud keelu mitte kohaldada juhul, kui treener Helen Nelis-Naukas ei pane toime uut
lastekaitseseaduse või treenerite eetikakoodeksi ja/või õpetajate eetikakoodeksi rikkumist ühe
aasta jooksul käesoleva otsuse tegemise päevast . Käesolev otsus teha koheselt teatavaks
Helen Nelis-Naukasele, Ärakiri saata EOK-le, Tartu Kalevile ja lapsevanem Tamara
Skoblov’le.

6.4. Rae valla mängud ja vehklemise populariseerimine
Rae valla mängud toimuvad 04.11.2018.
Ürituse käigus, kus loodetakse, et osaleb ca 600 inimest, tutvustab vehklemisklubi Tallinna
Mõõk Rae valla kogukonnale epeevehklemist.
Juhatuse otsus: EVL toetab planeeritud üritust vehklemisaparatuuriga.

6.5. Aasta sportlane 2017 spordiorganisatsioonide hääletus
Juhatuse liikmed avaldavad oma arvamust aasta parimate osas hiljemalt 15.12.2017

6.7. Haapsalu Jõuluturniir.
26.12. toimub Haapsalus traditsiooniline „Jõuluturniir", kus osalevad Eesti tuntud sportlased,
Gert Kanter, Allar Raja jne. Üks spordialadest on vehklemine, selle jaoks pöördus Nikolai
Novosjolov EVL-i poole ürituse osalise finantseerimise osas.
Juhatuse otsus: EVL toetab üritust vehklemisaparatuuriga.
Margus Hanson

Olga Truuse

Koosoleku juhataja

Protokollija
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