
Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll 

 

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Lauri Leppik (LL), Rein Zaitsev (RZ), 

Taivo Timmusk (TT), Jüri Joonas (JJ), Sven Oras (SvO). 

 

Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV). 

Külalised: Jaan Tarmak (JT) (SK100), Leho Haldna (LH) (IOF) 

Puudujad: Jonatan Karjus (JK), Jorma Sarv 

Protokollija: Annika Rihma 

 

Kuupäev: 17.02.2020  

Aeg: 18:00 - 22:00 

Koht: Õpetaja 9, II korrus, Tartu 

 

Nr. Teema Tegevus 

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine (KL) 

 

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

Hääletuse hetkel puudusid: SS, TT 

 

2. Eelmise juhatuse koosoleku (13.01.2020) protokolli 

kinnitamine (KL) 

 

MV tutvustas protokolli ja juhatus kinnitas selle. 

 

*Otsustati panna EOLi juhatuse 

protokoll EOLi kodulehele üles 

nädal pärast protokolli kinnitamist. 

3. EM2020 leping IOFiga, TV-pildi tootmise hind ja 

eelarve. Külalistena Leho Haldna (LH) (IOFi president), 

Jaan Tarmak (JT) (EM2020 peakorraldaja). 

 

Jaan Tarmak tutvustas EM2020 seotud hetkeolukorda ja 

kitsaskohti. Tõi välja probleemid TV-pildi tootmise 

eelarvega ja tehnilise keerukusega: EM2020 eelarves on TV-

pildi tootmiseks ette nähtud 20 000€, maksimaalselt on 

SK100 nõus kandma 30 000 euro suurust TV-tootmise kulu. 

 

Lisaks tõi JT välja jooksvate kulude katteprobleemid, sest 

EASi toetused laekuvad alles pärast sündmuse toimumist. 

JT esitas küsimuse, kas EOL oleks nõus SK100le andma 

laenu EM2020 korraldamiseks. 

 

LH tõi välja, et IOFi volinik ei ole rahul 

kommunikatsiooniga, on jäänud vastamata küsimusi SK100 

poolt. IOFi volinik Jaakko Lajunen teeb seetõttu lisavisiidi 

märtsis. 

 

 

* Leho Haldna kinnitas, et TV-pildi 

tootmiseks garanteerib LH 

12000eurose toetuse EOLile, kui 

korraldaja kannab TV-pildi 

tootmise kuludest 28 000 eurot. 

 

* Juhatus ei võtnud SK100 laenu 

andmisel veel selget seisukohta, 

enne otsuse tegemist soovitakse 

näha SK100 rahavoogude plaani. 

MV esitas vastava kirjaliku palve 

JTle 06.03.2020. 

 

* LH lubas rääkida IOFi 

tegevjuhiga EOLi ja IOFi vahelise 

lepingu asjus ja saata leping niipea 

kui võimalik. 

4. Eesti MV 2021 standard ja korraldusnõuded: 

konsultant Jorma Sarv saatis vahetult enne koosolekut Eesti 

MV 2021 standardi kirjelduse juhatusele ülevaatamiseks. 

* Juhatus otsustas arutelu edasi 

lükata, et tutvuda dokumendiga 

põhjalikumalt. 



5. Toimkondade koosseisud ja tööplaanid 2020. aastaks 

 

* Suusaorienteerumise toimkond (MV) 

Liikmed: Maret Vaher, Sixten Sild, Kuno Rooba, Raul 

Kudre, Daisy Kudre, Vallo Vaher, Kaisa Rooba 

 

MV tutvustas SO toimkonna tööplaane: 

• Team SOMM2021 moodustamine; 

• Uue SO koondise treener-esindaja konkursi 

ettevalmistus, kui Raul Kudre hakkab 05.2020 alates 

SO MM2021 korraldusmeeskonna liikmeks; 

• SO koondise koostamise ja rahastamise juhendite 

2020-2021 väljatöötamine; 

• SO Eesti MV korraldajate leidmine 2021-2022. 

• Nordic Junior Cup 202x võistluse korralduspakkumise 

arutelu  

 

* Orienteerumisjooksu toimkond (JJ) 

Liikmed: Jüri Joonas, Olle Kärner, Elo Saue, Kenny 

Kivikas, Rein Zaitsev 

 

JJ tutvustas toimkonna koosseisu ja toimkonna 

töövaldkondi: 

• JJ tegi ettepaneku Kenny Kivikale osaleda toimkonna 

töös sportlaste esindajana 

• OJ arengukava uuendamine 

• Eesti MV järelevalve, EOLi volinikud  

• Edetabel, kas ja milleks? 

Juhatus andis OJ toimkonnale vabad käed teha ettepanekuid 

edetabeli valemi parandamiseks. 

 

* Rattaorienteerumise toimkond (SS) 

Liikmed: Sixten Sild, Margus Hallik, Marek Karm, Kaido 

Nurja, Raul Kudre, Paul Poopuu, Mart Pais. 

 

SS tutvustas toimkonda ja töövaldkondi: 

• RO Eesti MV korraldajate leidmine 

• RO karikasarja jätkusuutlikkuse tagamine 

• Koondise koostamise aluste väljatöötamine 

• EOL noortelaagris RO-huvilistele laagri korraldamine 

 

* Noortetöö toimkond (RZ) 

Liikmed: Rein Zaitsev, Vallo Vaher, Raili Rooba, Piibe 

Tammemäe. Toimkonna juhina jätkab Vallo Vaher. 

 

RZ tutvustas toimkonda ja töövaldkondi: 

• EOL noortelaagri korraldamine; teemat veab Vallo 

Vaher 

• Noorte karikasarja juhendi igaaastane uuendamine 

• Noorte raha jagamise süsteemi läbivaatamine ja 

vajadusel ettepanekute ja paranduste sisseviimine 

 

* KL soovis, et toimkondade juhid 

räägivad toimkondade tegemistest 

vähemalt 2-3x aastas juhatuse 

koosolekutel. 

 

* Toimkonnad peavad looma 

dokumendi toimkonna liikmetest ja 

toimkonna tööülesannetest. 

 

 

* MV küsib klubidelt, kas klubid 

on valmis korraldama SO Eesti MV 

2020 detsembris. 

 

* MV koostab koostöös SO 

toimkonnaga konkursikutse Eesti 

SO koondise treener-esindaja 

ametikohale ja saadab kutse välja 

klubidele ja or.teadete listi. 

 



• Klubidele abi väljaselgitamine ja pakkumine 

Spordiregistri täitmisel 

• Treenerite koolitused 

• Noortetreeninguid läbiviivate klubide kaardistamine, 

abivajaduse väljaselgitamine 

•  Klubide abistamine noorte treeninggruppide 

loomisel 

• Koolides orienteerumise promoürituste vajaduse ja 

hulga väljaselgitamine 

 

* Liikumisharrastuse toimkond (MT) 

Liikmed: Mait Tõnisson, Kenny Kivikas, Sander Blehner, 

Voldemar Tasa. 

 

MT tutvustas toimkonda ja töövaldkondi: 

• Suurendada päevakusarjade ürituste hulka; OK Ilves 

korraldab Tartu sprindipäevakutesarja 

• Kooliõpetajate orienteerumise õpetamise koolitused 

• Täiskasvanute harrastajate treeningrupiga jätkamine 

(Epp Käpa),   

• T. Klaari uue iseteenindusfiniši programmi testimine 

ja suurematele päevakuklubidele jagamine,  

 

* IT toimkond (MT) 

Liikmed: Mait Tõnisson, Sven Oras, Taivo Timmusk, 

Jonatan Karjus, Sander Blehner, Tarmo Klaar 

 

MT tutvustas toimkonda ja töövaldkondi: 

• IT korralduses klubidele appi 

• T. Klaari uue iseteenindusfiniši programmi testimine  

• EOLi kodulehe uuendamine 

• RMK rakendusse päevakud sisse  

• RMK päevakute kodulehe pidev arendus 

6. EOLi eelarve 2020 projekti arutelu 

 

MV tutvustas EOLi 2020.a eelarve projekti 

* MV kohendab eelarve projekti 

järgmiseks koosolekuks. 

7. EOLi 2020. aasta tööplaani arutelu 

 

MV tegi ettepaneku lükata arutelu edasi ajanappuse tõttu. 

* Tööplaani arutelu võtta esimese 

asjana uuesti päevakorda järgmisel 

koosolekul enne eelarve arutelu. 



8. RMK päevakute sari 2020: leping RMKga, osalejad, 

tegevuskava 

 

MT ettekanne: toimunud 7 päevakut 667 erineva 

osalejajaga, kokku 2400 osaluskorda.  

RMK poolelt suur huvi ja soov meid toetada, eriti koolitusi. 

MT tegi ülevaate päevakute 2020.a toetajatest.  

Probleem: 2018. aastal ostis EOL RMK EOP rahade eest 16 

OCADi litsentsi, millest kõik on kasutusele võtmata. 

Lahendus: muudame litsentsid Team-litsentsideks, uurime 

klubidelt, kes soovib kasutada ja teeme jagamiskorra. 

 

MT esitas INSA-le Ida-Virumaa siseorienteerumissarja 

projekti, raha saamine selgub ca 19.04. 

* MT eesmärk on saada 

võimalikult paljude klubide 

päevakud RMK päevakute sarja 

alla. 

 

* MT küsib klubidelt, kes on 

huvitatud OCADi litsentsist. Muuta 

litsents edasiantavaks, kui esialgne 

kasutaja seda enam ei vaja/kasuta. 

9. EOLi struktuurist  

 

KL tutvustas uut võimalikku EOLi struktuuri, kus juhatuse 

asemel on kontrollivat ja nõuandvat rolli omav volinike 

kogu, juhatus on tegevjuhtkond ning sellele allub 

sekretariaat. 

* KL koostab järgmiseks juhatuse 

koosolekuks EOLi uue põhikirja 

projekti. 

Selle põhjal otsustada, kas uus 

põhikiri läheb kevadisel üldkogul 

esitamisele. 

10. OJ treeneri lepingu muutmine 

Arutati võimaliku uue lepingu sõlmimist Olle Kärneri soovil 

ja selgitusel. 

* MV uurib EOKst treeneri 

töösuhte lepingu tingimuste 

muutmise võimalikkust ja teiste 

alaliitude praktikaid. 

11. EOLi koolitusplaan 2020 

MV tutvustas EOLi koolitusplaani 2020. 

* MV lisab koolituste plaani ka MT 

plaanitud koolitused, ning paneb 

koondfaili üles EOLi kodulehele 

kõigile tutvumiseks. 

12. Infod, arutelud, muud teemad 

LL tutvustas rogaini EMi 2021 konkurssi, mille võitis 

Seiklushunt. Rogaini EM 2021 toimub 08.2021 Otepääl. 

LL valmistab ette rogaini EM 2021 

korralduslepingu EOL-MTÜ 

Seiklushunt vahel. 

 

 PEFC metsamajandamise standardi töörühm ja EOLi 

esindaja töörühma. 

 

MV ettepanek pöörduda Priit Pääslase poole. 

 

 

* MV saadab üleskutse or.teadete 

listi, kui P. Pääslane ei ole 

huvitatud ise töörühmas osalema. 

 MM2017 varade müügitulu jaotus 

 

Nõustuti P. Poopuu esitatud ettepanekuga jagada MTÜ 

MM2017 varade müügitulu nelja MTÜ MM2017 osapoole 

(OK Põlva Kobras, OK Ilves, OK Võru, EOL) vahel. 

* MV valmistab ette vastava 

juhatuse otsuse. 



 IOFi võistluste taotlused (tähtaeg 31.03.2020) 

 

IOF avas uuesti rahvusvaheliste tiitlivõistluste 

korralduskonkursid. Näiteks pole veteranide MM 2023 

korraldajat. Arutati Eesti võimalusi WMOC2023 

korraldamiseks: majutuskohtade arv ja korraldaja. Arutelu 

jäi poolikuks ajanappuse tõttu. Seisukohta ei võetud. 

 

 MM 2020 ajal GA, NORD, Map commission, jne 

koosolekud: osalejad (piletid, majutus) 

* Üritusele lähevad SS, SvO, MV. 

MV tegeleb päevakava 

täpsustamise, majutuse 

broneerimise, lennukipiletite 

ostuga. 

 

Järgmine koosolek toimub 23. Märtsil 2020 Mäo Grilli seminariruumis.  

Täpsustus 16.03: 23.03 koosolek toimub Skype teel seoses koroonaviiruse levikust tingitud 

eriolukorraga riigis. 

 

Koosoleku juhataja:        / Karli Lambot/ 

 

Koosoleku protokollija:       / Annika Rihma / 


