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EVL juhatuse koosoleku protokoll 

Koosoleku koht ja aeg: 08.08.2018 kell 13:00-17:00 Laki 14A, Tallinn, EVLi kontor 

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Indrek Madar, Ian Nelis, Jevgeni Karavajev, 

Märt Sults, Siim Kabrits; president Margus Hanson ja peasekretär Olga Truuse. Koosolekut 

juhatas  Margus Hanson ja protokollis Olga Truuse 

 

Päevakord 

1. Põhikirja kaasajastamine, edasised tegevused. 

2. Koondiste peatreenerid sh kadettide naiskonna peatreeneri valimine 

3. Osaluspunktide arvestamine noorte rahastamisel 

4. EVLi infovoogude haldamine (koduleht, FB, Instagram jms.) 

5. Treenerite töörühma ettepanekud/Treenerite töörühma koosseis 

6. Koondiste dressid 

7. Tokyo 2020 

8. Koondiste moodustamine tiitlivõistlusteks 

9. Muud teemad 

 

Päevakorra teema nr 1: Põhikirja kaasajastamine, edasised tegevused 

Üldkoosoleku (25.06.2018) päevakorras oli  EVLi põhikirja uue redaktsiooni vastuvõtmise 

küsimus.  Üldkoosolek uut põhikirja vastu ei võtnud, kuna leiti, et põhikirja projekt on toores ja 

vajab täiendamist klubide esindajatest koosneva töörühma poolt. Juhatus arutas põhikirja 

muutmise töörühma rakendamisega seotud korralduslikke aspekte ja otsustas, et peasekretär 

saadab klubidele infokirja koos juhatuse poolt ette valmistatud põhikirja uue redaktsiooniga, kus 

palub igal EVLi liikmel määrata eespoolmainitud töögruppi esindaja. Esindatus ettepanekud tuleb 

saata hiljemalt 31.08.2018. Eesmärk on valmistada põhikirja uus redaktsioon ette järgmisele 

korralisele üldkoosolekule esitamiseks. 

 

Päevakorra teema nr.2: Koondiste peatreenerid sh kadettide naiskonna 

peatreeneri valimine 
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Naiskadettide peatreener 2018/2019 hooajaks: 

Naiskadettide peatreeneri kohale laekus tähtajaliselt kaks taotlust: peatreeneri kohale 

kandideerivad Martti Moosus ja Helen Nelis-Naukas. 

Juhatuse liikmed kohtusid mõlema kandidaadiga eesmärgiga selgitada treenerite visiooni 

peatreenerite tööst, ülesannetest ja püstitatud eesmärkidest  ning hinnata treenerite sobivust 

peatreeneri ametisse. 

Peatreeneri põhitööülesandeks on noorsportlaste ja koondise  juhendamine kadettide Euroopa 

karikavõistlustel (vastavalt EVL eelarvelistest võimalustest) ning ette valmistamine  

tiitlivõistlusteks.  

Helen Nelis-Naukasel on vaieldamatult suurem treeneritöö kogemus ja tulemuslikkus võrreldes 

Martti Moosusega. Samas tuleb arvestades  tema hõivatust naiste koondise liikme(te) 

ettevalmistamisel ja nendega võistlustel osalemisel, mis paljuski kattub kadettide võistluste ja 

ettevalmistusega (eriti 2019. a talvel enne kadettide tiitlivõistlusi). 

Juhatus hääletas Helen Nelis-Naukase naiskadettide 2018/2019 hooajaks  peatreeneriks 

kinnitamise üle.  

Hääletamise tulemused: 3 poolt; 3 erapooletut. Otsust vastu ei võetud.  

Meeskonna peatreener  

Peeter Nelis teatas, et ei soovi jätkata meeskonna peatreenerina alates 01.08.2018.  

Juhatus otsustab meeskonna peatreeneri määramise küsimuse oma järgmisel koosolekul olles 

eelnevalt kuulanud ära ka koondise liikmete/kandidaatide seisukohad. 

 

Päevakorra teema nr. 3: Osaluspunktide arvestamine noorte rahastamisel 

Juhatus otsustas: vastavalt treenerite töörühma poolt tehtud ettepanekule lähevad osaluspunktid 

sportlase võistlusele registreerinud klubile alates 01.09.2018.  

Hääletamise tulemused: 5 poolt; 1 vastu. 

 

Päevakorra teema nr. 4: EVLi infovoogude haldamine (koduleht, FB, 

Instagram jms.) 

Juhatuse liikmed jälgivad infovoogude kvaliteeti ja liikumist. Vajadusel teeb juhatus tulevikus 

töökorralduslikud  muudatused. 
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Päevakorra teema nr.5: Treenerite töörühma ettepanekud/Treenerite 

töörühma koosseis 

Treenerite töörühma on teinud juhatusele ettepaneku laiendada töörühma koosseisu 

eesmärgiga lülitada rohkem klubisid treenerite töörühma töösse, et klubid oleksid seeläbi  

enam kaasatud juhatusele esitatavate ettepanekute (võistluste kalender, koondiste koosseisud, 

korrad jne.) ettevalmistamise protsessi. Samuti on treenerite töörühm seisukohal, et treenerite 

töörühma liikmel peaks olema treeneri kutse, iga EVL liikmesklubi saab töörühmas olla 

esindatud vaid ühe liikmega ning töörühma otsuste tegemiseks tuleks alandada kvoorumi 

nõuet.  

Juhatuse liige Ian Nelis on ette valmistanud ettepaneku treenerite töörühma moodustamise 

põhimõtete ja töökorralduse kohta, mis suuresti arvestab treenerite töörühma poolt 

ettepanduga.  

Juhatus otsustas, et juhatuse liikmed teevad veel omapoolseid ettepanekuid Iani eelnõusse ja 

seejärel saab peasekretär seda treenerite töörühmale ja liikmesklubidele tutvustada. Otsus 

võetakse vastu järgmisel juhatuse koosolekul.  

 

 

Päevakorra teema nr.6: Koondiste dressid 

Nii täiskasvanute kui ka noorte koondiste liikmed ja nende treenerid peaksid võistlustel 

kandma ühtselt kujundatud koondise dressi. Juhatuse liige Indrek Madar tutvustas juhatuse 

liikmetele dresside variante ja kujundusi (kolm eskiisi oli juba varem saadetud laiale ringile, 

sh. ka koondiste peatreeneritele, arvamuse avaldamiseks). 

Peasekretär selgitab välja dresside vajaduse ja koostab dresside soetamisega seotud eelarve 

variandid. 

 

Päevakorra teema nr. 7: Tokyo 2020 

Juhatuse liikmed leidsid, et on vaja koostada meediaplaan, mis käivitada  2018.a septembris. 

16:08 lahkus Märt Sults 

16:25 lahkus Jevgeni Karavajev 
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Päevakorra punkt nr.8: Koondiste moodustamine tiitlivõistlusteks 

 

Juhatus teeb treenerite töörühmale ettepaneku koondiste moodustamise reeglite täpsustamiseks 

(vajadusel muutmiseks) eesmärgiga selgemalt sõnastada koondiste komplekteerimise 

põhimõtted arvestades viimaste tiitlivõistluste praktilisi kogemusi. 

 

Päevakorra punkt nr. 9: Muud teemad 

Teemad puudusid 

 

Koosoleku juhataja 

Margus Hanson 

 

 

Koosoleku protokollija 

Olga Truuse 


