Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Sven Oras (SvO), Lauri Leppik (LL), Jüri Joonas (JJ),
Taivo Timmusk (TT). Puudus Rein Zaitsev.
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT), Annika Rihma (AR)
Külalised: Raido Jaan Rei (RJR), Kuno Rooba (KR), Meelis Mälberg (MM)
Kuupäev: 19. aprill 2021
Aeg: 18.00 - 22.00
Koht: Skype´i kaudu

Nr.
1.

Teema
OJ EMi 2022 ettevalmistuste seis (lükkus 20.30-21.00).
Külalistena Raido Jaan Rei (RJR), Kuno Rooba (KR), Meelis
Mälberg (MM).
RJR: Planeerimisprotsess hetkel ootel. EASi leping muudetud.
Võistluse nime korrigeerimine IOFi palvel, mis on nüüd:
Orienteering World Cup and European Orienteering
Championships 2022). Rakvere OKga on vaja leppida aeg
koosolekuks, et SK100-RaOK leping allkirjad saaks. TOW2021
(=testvõistlusest) sõltub ka EM2022 planeerimine: kas ja millises
formaadis saavad TOWi korraldada, hetkel pole teada, sõltub
Covid-19 olukorrast.
KL: Kas olete kindlad, et ettevalmistusprotsess mahub aastasse
ära? RJR: kui ei tule suuremaid takistusi, siis jah.
Aprilli lõpus hakkab RJR otsima võistluste juhti.
KL: Kas radade planeerimine ja kaardid on kontrolli all?
RJR: Minul puudub ülevaade, Kuno oskab vastata.
KR: Seis sama, mis kevadel-suvel 2020. Kaart enam-vähem
valmis, radade koridorid olemas, plaan on 08/2021 teha
vegetatsioonist lõplik kaardistus. Lahtisi otsi on: võimalikud
keskkonnakaitse piirangud.
SS: Kas oli kokkuleppeid maaomanike, RMKga raiete
kinnipidamise kohta?
KR: RMKga oli kokkulepe ja need on pidanud. Erametsamaid ei
suuda niivõrd kontrollida. Võistlusalast 80% RMK, 20% eramets.
SS: kas kokkulepped rajameistritega kehtivad?
KR: Jah, arvan/loodan, et kõik kokkulepped toimivad. Oleme ka
kaardistanud katsevõistluste maastikke.
SS: RJR, kas TV-ülekannete jaoks on kokkuleppeid IOFiga?
RJR: Arena plaan/joonis olemas, sh läbijooksude kohta. Grete
Gutman tegeleb selle teemaga.
SS: ERR ja tšehh Kartel Jonak? RJR: jah.

Tegevus
MV täpsustab IOFiga lepingu
allkirjastamise, sh TVülekannete mahu. Tähtaeg 30.
aprill.

2.

SS: Nüüd vaja sõlmida kokkulepped pildi tootja (ERR), Karel
Jonaki ja IOFi vahel.
RJR: Maret Hallikma on ette valmistanud kirjalikud kokkulepped
ja lepingud.
KL: RJR kirjelda, mis on sinu ülesanne, kas oled lõplik vastutaja?
RJR: Minu valdkonnad: ajakava, eelarve, meeskond. Otsin
parema käe, kes tegeleb võistluse juhtimisega. Markus Puusepp
kahjuks loobus pakkumisest. Olen võistluse projektijuht, kes
vastutab selle läbiviimise eest.
KL: O-vstl on väga spetsiifiline, paljud kokkulepped tuleb teha
varakult, et kõik ilusti laabuks. Millist tuge ootate EOLilt?
RJR: Abi toetajate leidmisel/ toetuslepingute sõlmimisel.
KL: Äkki kasutada PM online ülekande edukat sissekäidud (SO
MM 2021) teed? Rääkida Raul Kudrega.
RJR: Tuleb IOFiga selgeks saada, kui palju peame tegema TVülekandeid, palju võime pakkuda internetiülekannet.
KL: Jah, see tuleb võimalikult kiiresti selgeks saada.
KR: Tuleb teha selge eelarve kalkulatsioon, näiteks, kas
stardimaksude ja toetajate baasilt suudame toota web-TV või
midagi enamat. Põhiline, et suudaksime tagada kvaliteetse
kaardi, rajad, ajavõtu – ehk miinimumprogrammi.
Rogaini EM 2021 ettevalmistuste seis: Arvi Anton (AA) saatis
koosoleku eel lühikokkuvõtte korralduse seisust: „Hetkel ei ole
midagi suurt lisada, järgmine kord usutavasti räägiks juba küll
taas. 377 osalejat kirjas 24h omal ja 11 erinevast riigist. Lisaks 41
osalejat 6h rahvavõistlusel. Rajameistril käivad hetkel välitööd
maastikul (esmajoones neis kp-kohtades ja läbipääsudes, kus okaarti all ei ole) ja keelualade kaardistamine. Markus (Puusepp)
ütles, et ka temal käib töö käib usinalt, 190 tundi arvuti taga, 50
tundi maastikul tehtud. Taavi (Tatsi) pakub KP piirkonna ja tema
käib maastikul täpsemalt kaardistamas. Ja pakub, et peagi 50%
tundidest tööd tehtud.“
Koosolekul teema arutusele ei tulnud.
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Koosoleku päevakorra kinnitamine
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Eelmise juhatuse koosoleku (15. märts 2021) protokolli
kinnitamine.
Kinnitati protokoll.

5.

EOL 2020.a majandusaasta aruanne. MV tutvustas aruande
kohendatud versiooni.

MV saadab järgmise koosoleku
eel osalemise kutse AA-le.
Tähtaeg 10. mai.

MV lisab aruandele
tegevusaruande ja saadab
dokumendi juhatusele
kinnitamiseks. Tähtaeg 28.
aprill.
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EOL eelarve 2021 seis. MV tutvustas 2021.a eelarve toorikut.
Eelarve on ca 40 000 euroga miinuses. Sh on 2021.a oluliselt
suurem kulu IT-arendusele (kokku ca 25 000 €), MT hinnangul on
2022.a püsikulud veebiarendusele ja IT-le ca 4500 €, koos
võimalike arendustega (6500 €) 11 000 € ehk ca 14 000 €
väiksemad. SS hinnangul on 2021.a arenduskulud vajalikud ala
arenguks, sh suurema osalejaskonna tekkeks.
2022-2023 EOLV võistluste korraldustaotluste kinnitamine. MV
tutvustas laekunud taotlusi (sh 3 korraldussoovi Eesti MV 2022
lühirajal ja MN21 teates; 2 korraldussoovi Jüriööjooksule 2022
ning Suunto Gamesile). Otsustati kuulutada välja järelkonkurss
võistlustele, kuhu taotlusi ei olnud saabunud.

MV kohendab 2021.a eelarvet
ja esitab juhatusele hiljemalt
10. mail.
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Väikepäevakute kalenderplaanitasu tugi. Suurus, põhimõtted.
MT ja SS tutvustasid väikepäevakute toe juhendi mustandit.

9.

2022.a riikliku noorterahade juhend, klubide tagasisided. MV
tutvustas juhatusele laekunud arvamusi. SS täiendas tagasiside
koondit OK Võru seisukohaga.

MV vormistab juhatuse otsuse
võimaliku toetuse määramise
kohta üldkogul.
MV saadab täiendatud
tagasiside klubidele veel kord
tutvumiseks.

10.

EOL veebi uuendamise seis (Vatson OÜ).
MT: Arendaja ei jõudnud meie kodulehte 01. aprilliks valmis. Vaja
on meie poolt lisajõude, kes kontrolliksid, kas kõik kodulehe
alamlehed ja -lingid jne töötavad.
Spordivõistluste korraldamine alates 26. aprillist (03. maist).
Juhatuse koosoleku toimumise ajaks (19.04) ei olnud uusi
juhiseid avalikustatud (valitsuskabineti istung toimus alles
järgmisel päeval). SS: Võru Spordiliidu juht on suhelnud
kultuuriministriga. Karta on, et suuri leevendusi vabas õhus
korraldavatele spordiüritustele ei tule sel nädalal. Otsustati
oodata selle nädala Vabariigi Valitsuse (VV) istungi tulemusi.
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11.

Rahvusvahelistest rahvavõistlustest on lükatud edasi Jukola (21.22.augustile), O-ringen (2022.aastasse), täpsus-o MM ja EM
(2022. aastasse).
12.

EOLi kevadise üldkogu korraldamise aeg. Kuna ei ole hetkel veel
VV uusi juhtnööre, siis otsustati üldkogu toimumise aeg
otsustada niipea, kui selleks võimalus avaneb.

13.

Ülevaade NORDi koosolekust (17.04 üle veebi). SS ja MV andsid
ülevaate Põhja- ja Baltimaade O-liitude koostöökogu (NORD)
koosolekust. Üldiselt oli 2020.a tulem riikidele väga sarnane:
saadi kriisitoetust, vähenesid kulud koondistele, samas tõusis
erinevate püsiradade külastatavus ning orienteeruma tuli uusi
inimesi. 2021.a suhtes ollakse negatiivsemad: piirangud on
karmimad, riiklik tugi (ja selle suurus) ei ole kindel.

MV suhtleb korraldajatega ja
püüab laekunud taotlused
aastate peale ära jagada, ning
kuulutab välja järelkonkursi.

MT tagab, et uus EOLi koduleht
saab üles hiljemalt 17. mail.

MV püüab EOL kalendrit
ajakohasena hoida.

14.

Infod, arutelud, muud teemad. MV tutvustas lühidalt järgmisi
teemasid:
a. Tulumaksutagastuste maksed EOLile 2021 (4 inimest on
teinud tulumaksutagastusest annetuse EOLile summas 79€)
b. Trükki läheb orienteerumismäng lasteaedadele, klubidelttreeneritelt on laekunud ca 70 mängule tellimusi.
Kultuurkapital toetab osaliselt.
c. EOL edetabelijuhend 2021 (töös, Tarmo Kuub on saatnud
ettepaneku arvestada pikemat perioodi).
d. SO koondise peatreeneri konkursi seis (tähtaeg oli 15.04;
laekunud on üks avaldus Mattias Johanssonilt Rootsist).
e. AR tegi ettepaneku kaaluda, kas EOL võiks toota
taskuhäälingusaadet sagedusega näiteks 1x kuus, ca 30
minutit, et anda infot kõige aktuaalsemate teemade kohta
sellel hetkel. Leiti, et idee on väärt edasiarendamist.
f. AR palve Eesti MV jne kajastuse kohta: pressiteatete
kirjutajad eelnevalt kokku leppida, samuti TV-klippide
tootmine. MV andis eelinfot Harju OK TV-tootmise toetuse
kohta.
g. MV küsis ja sai juhatuselt nõu, kuidas käituda pikaajaliste
EOLi võlglastega.
h. AR soovis, et EOL peaks EOLi litsentsijuhendist rangemalt
kinni ning ilma litsentsita Eesti MV osalejail mitte lubada
tulemust saada.
i. Spordisõber 2021. Kandidaatide esitamine kestab kuni 30.
aprillini 2021. Arutati võimalikke kandidaate EOLi poolt ning
MV esitas EOLi kandidaadid 20.04.

Järgmine juh koosolek: 17. mail.
Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

