Eesti Invaspordi Liit
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nr 3
Sõjakooli 10, Tere Tennisekeskus, Tallinn
Algus kell 12.00, lõpp kell 14.15
Koosolekut juhatas: EIL president Rainer Vakra.
20 liikmesühingust võtab osa 12 delegaati, sh 3 neist volitustega (Lisa 1 Osalejate
nimekiri).
Koosoleku avab tervitussõnavõtuga Rainer Vakra. Pakutakse juhatajaks Rainer Vakra ja
protokollijaks Keit Jaanimägi. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugeja. Kandidaadiks esitatakse Reimo
Kuri.
Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Osalejate registreerija Signe Falkenberg kannab ette, et delegaatide registreerimistulemuste
alusel on esindatud 12 liikmesorganisatsiooni, neist 3 volitusega.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja R.Vakra kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on
nõus.
Vakra: Ettepanek kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. 2016. majandusaasta aruanne: tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2016. aasta aruannete kinnitamine
4. 2017. aasta tegevuskava ja eelarve, nende kinnitamine
5. Liikme ettekanded kohalikust tegevusest (juhatuse liikmete ettepanek on kuulata
paari-kolme minutilist kokkuvõtet iga liikme kohalikust sportlikust tegevusest)
6. Muud küsimused:
- Liikmete taotlus boccia klasside C ja D ennistamiseks
- 2018.aasta liikmemaksu otsustamine
- EPK täiskogu delegaatide määramine
- Muud küsimused
Hääletus:
Poolt ühehäälselt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUS: Kinnitada esitatud päevakord

PUNKT 1
R.Vakra kannab ette 2016. majandusaasta aruande tegevusaruande
R.Vaka teeb kokkuvõte olulisematest võistlustest. Eestis sai korraldatud 5 rahvusvahelist
võistlust, lisaks leidsid aset ka mitmed kohalikud võistlused. Meie sportlased osalesid ka
arvukatel rahvusvahelistel võistlustel ning kõigele lisaks oli tegemist ka meie jaoks eduka
paraolümpia aastaga. R.Vakra tõi välja, et hea on tõdeda, et meie ratastoolivehklemine
edeneb jõudsalt, samuti teeb edusamme ka pararatsutamine. Jätkanud oleme
füsioterapeutide koolitamist, millega sai alustatud 2015.aastal ning lisab, et, kontakt
nendega on positiivne ja seda koostööd peab kindlasti edasi arendama, sest kiireid

tulemusi ei ole võimalik paraku näha, vaja on olla järjepidev. Koostöö Callisto OÜ-ga on
edenenud väga eduakalt ning investeerimine sellesse on ennast ära tasunud. Positiivne on
ka, et taas andsime välja aastaraamatu, mille sisu oli sel aastal parem kui varasematel
aastatel. Meie aastaraamat on nüüd kõigele lisaks ka tutvustav materjal meie partneritele,
mis annab hea ülevaate meie tegevusest.
S.Falkenberg kannab ette 2016.majandusaasta raamatupidamise aruande
Majandusaasta aruanne on täies mahus saadaval Eesti Invaspordi Liidu kodulehel.
S.Falkenberg jagab lisaks selgitusi annetuste ja sponsorlepingute kohta ja toob välja, et
EIL ja Telia on oma koostöö lõpetanud. Põhjus seisneb selles, et Telia on otsustanud
enam mitte sporditegevust toetada ning sellest tulenevalt on EIL otsimas uusi partnereid.

PUNKT 2
V.Villiste kannab ette 2016. aasta revideeerimise aruande ja otsuse
Aruanne ning otsus on saadaval Eesti Invaspordi Liidu kodulehel.
V.Villiste kannab ette ka komisjoni poolt esitatud soovitused, milleks on viia läbi varade
inventuur ning teiseks, koostada tegevusplaan arvestades järgnevat olümpiatsüklit.

PUNKT 3
Esitati küsimusi ja arupärimisi aruannete kohta:
H.Otsa esitab küsimuse transpordikulutuste kohta. S. Falkenberg selgitab, et need on kõik
liidusisesed transpordiga seotud kulutused ja täpsustab, et sinna alla ei kuulu välisvõistlustega seotud kulutused.
U.Pollisinski uurib revideerimise komisjoni ettepanekute kohta, kas tehtud on ettepanek
koostada tegevusplaan või arengukava.
V.Villiste selgitab, et silmas on peetud tegevusplaani, mis toetaks tegevsportlasi ja nende
treenereid teel järgmistele paraolümpiamängudele.
R.Vakra teeb ettepaneku kinnitada esitatud aruanded.
Hääletus:
Poolt ühehäälselt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUS: Kinnitada esitatud aruanded.

PUNKT 4
S.Falkenberg tutvustab lähemalt juhatuse poolt vastu võetud EIL 2017 aasta tegevuskava ja
eelarvet
S.Falkenberg teeb esmalt kokkuvõte tegevuskavast ning uurib, kas liikmed jäid rahule
viimati korraldatud uudse boccia paaristurniiriga. Ta juhib ta tähelepanu sellele, et
kohalviibijatele jagatud materjalides hetkel ei kajastu üks bowlingu võistlus, mis on
kogemata välja jäänud. Kodulehe kalenderplaanis olemas. S.Falkenberg jagab selgitusi
laskmise hetkeolukorra kohta. Helmut Mänd on oma karjääri lõpetanud. Positiivne on, et
Männiku Laskeklubis käivad harjutamas kaks parasportlast, üks neist nooruk. Seega lootust
on, et antud spordiala ei ole meil veel täiesti välja surnud. Täpsusorienteerumise võistlusi on
meil samuti plaanis korraldada ja S. Falkenberg rõhutab, et tegemist on hea kaasamise
spordialaga, mis ei käi liigselt üle jõu. Tore on, et novuse turniiridel on olnud palju osalejaid
ning meie sportlased on saanud kutseid välisvõistlustele. Hea ala, kus integratsioon toimib

väga edukalt. Ratastoolitennises on tulemas mitmeid võistlusi nii Eestis kui ka välismaal.
Väga positiivne on, et meie tennisemängijate arv on viimase aastaga ligi poole võrra
suurenenud ja kolm sportlast on väga heal positsioonil ametlikus maailma edetabelis.
V.Villiste lisab omalt poolt, et tennisel läheb hästi ja loodetavasti õnnestub käima lükata
treeningud ka Saaremaal, kus on juba ka huvilisi, kes soovivad alaga tegeleda. Falkenberg
jätkab ratastoolivehklemise teemal, Narvas on see ala hästi käima läinud, kuid nad ei ole
rahul oma treeningbaasiga. Hea on tõdeda, et oma piirkonnas on Narva noored vehklejad
samuti tunnustust leidnud. Suurim mure on hetkel varustuse uuendamine, sest poisid on
noored ja kasvavad lihtsalt varustusest välja. Lisaks on lootust Tallinnas treeningud käima
lükata, sest uus loodav hall peaks olema ka meie jaoks ligipääsetav. Samuti on tingimused
paranenud Haapsalus. Kergejõustikus on käivitatud ühised MV EPK-ga. Heitealade MV
Elvas oli edukas, S.Falkenberg leiab, et võiksime seda ka edaspidi korraldada. E.Jõesaar
on koostanud koos treeneritega omale treeningplaani ning tal on kindel plaan jõuda
järgmistele paraolümpiamängudele. Curling areneb samuti jõudsalt, mitmed inimesed on
proovimas käinud ja loota võib, et sügisest on olemas juba kaks võistkonda. Meie võistkond
väärib kiitust, lühikese ajaga on toimunud suur areng. Ratastoolikorvpall on tublisti
arenemas, esimesed võistlused lätlastega on peetud. Meie oleme üritanud olla igati toeks
ning ka Tallinna linn on oma õla alla pannud, sest nende abiga saadi uued mängutoolid.
Elektriratastoolide saalihoki meeskond osaleb Soome liigas, viimased võistlused toimuvad
neil maikuus ning neil on reaalne võimalus jõuda auhinnalisele kohale. Samuti on neil soov
osaleda Soome liiga võistlustel ka sügisel. Ratsutamises on toimunud pararatsutamise
esimene treeninglaager-võistlus ning planeeritud on karikavõistlused. Plaan on läbi viia
klassifitseerimise seminar.
Muude toetavate tegevuste kohta täpsustab S.Falkenberg, et koostöö HNRK-ga jätkub.
Jätkame ka spordialade tutvustamist patsientidele. Demoüritusi on kavas mitmeid, osalt
koostöös EPK-ga. S.Falkenberg räägib lühidalt veel aerutamisest ja lisab, et meil on hetkel
üks harrastaja, kes treenib koos tervetega. HNRK-ga on olnud juttu ka aerutamise
arendamisest Haapsalus, kuid hetkel puudub selleks eestvedaja. Sõudmise osas on
harrastajaid rohkem just sisesõudmises, ehk on lootust saada sealt uusi harrastajaid juurde.
Sellele järgnevalt kannab S.Falkenberg ette kokkuvõtte planeeritud tuludest ning kuludest
ning annab täiendavaid kommentaare.
Esitati küsimusi ja arupärimisi:
V.Marjak: Meie materjalides antud täpsusorienteerumise võistluste kuupäev ei ole õige.
S.Falkenberg: Vabandan, parandan kodulehel ära, õige kuupäev on 28.mai.
U. Pollisinski: Milline on täpsusorienteerumises läbitav rada?
S. Falkenberg: Rada peab olema läbitav ratastooliga, aga ei ole öeldud, et tegemist peab
olema kindlasti asfaltteega.
U.Pollisinski: Mina arvan, et me võiksime liituda näiteks ametlike neljapäevakutega. Kas
selle peale ei ole varem mõeldud?
S. Falkenberg: See on raskesti teostatav, sest rajad on erinevad, aga võin nõu pidama
orienteerumisliiduga.
H.Otsa: Pean omalt poolt ütlema, et üks novuse võistlus aastas ei ole eriti motiveeriv meie
sportlaste jaoks.
S.Falkenberg: Võistlusi ei ole rohkem korraldatud, sest meile pole lihtsalt rohkem taotlusi
selle jaoks esitatud.
U.Pollisinski: Kui initsiatiivi võistluste korraldamiseks ei tule, siis ei oska ka liit ju seda
korraldada
S.Falkenberg: Me saaksime integreerida oma võistlusi ka Novuse Liidu võistlustega. See
oleks samuti üks võimalus – osaleda tervetega ühel võistlusel.
V.Marjak: Meil pole üldse õigeid laudu hetkel.
U.Pollisinski: Kui palju erineb novuse laud koroona omast?
V.Marjak: Ta on ikka väiksem ja madalam.

U.Pollisinski: Aga mida olete teie teinud ise selleks, et neid laudu saada? Olete te KÜSK-i
kaudu proovinud?
V.Marjak: Oleme muidugi, aga seda raha eraldatakse ainult kohaliku külaelu
edendamiseks. Puuetega inimeste projekte pole siiani lihtsalt rahastatud.
U.Pollisinski: Kuidas on hetkel olukord meie koostööga Kergejõustiku Liiduga? Mina leian,
et EIL võiks olla tunduvalt aktiivsem sportlaste leidmisega Eesti kergejõustiku
meistrivõistlustele. Oluline ei ole, et tegemist oleks võidusõitjatega, oluline on, et me
suudaksime pildis püsida ja ala propageerida. Osalema ei peaks ka ainult
kergejõustiklased.
U.Pollisinski teeb ettepaneku korraldada Narvas lahtised meistrivõistlused males-kabes.

R.Vakra teeb ettepaneku kinnitada 2017 aasta tegevuskava ja eelarve.
Hääletus:
Poolt
ühehäälselt
vastu
OTSUS: kinnitada 2017.a tegevuskava
Poolt
ühehäälselt
vastu
OTSUS: kinnitada 2017.a eelarve

PUNKT 5
Liikme ettekanded kohalikust tegevusest
Liikmete esindajad teevad lühikese ettekande oma tegevusest ning hetkeolukorrast.
S.Trutin: Käime Paide spordikeskuses kord nädalas bocciat mängimas, aga rahvast on meil
vähe. A.Valgiste: käime ujumas, osaleme EIL võistlustel. A.Seppam: istevõrkpalli trenniid
toimuvad Astangu KRK saalis, tulemas on mai algul turniir. U.Pollisinki: ujumise treeningud
5-6 korda nädalas kahes Tallinna ujulas. S.Ööpik: Valgas käime kaks korda kuus boccia ja
bowlingut mängimas, osaleme ka boccia ja bowlingu võistlustel. R.Gorushkina: ujumine
Arcticus, male, kabe. E,Varik: meie liikmed tegelevad pararatsutamisee, rattasõidu ja
jooksmisega, osaleme tavaspordiüritustel, treeningud vastavalt individuaalgraafikule.
V.Villiste: tennisetreeningud on 5 korda nädalas + individuaaltreeningud 3-4 korda nädalas,
curingutreeningud septembrist –maini 3 korda nädalas, sõudmise treeningus 3 korda
nädalas. H.Otsa: Tartus ei toimu midagi. V.Villiste: Tartus toimuvad tennisetreeningu
Tähtvere Tennisekeskuses. V.Marjak: meil toimuvad boccia ja täpsusorienteerumine,
bowlingutt mängime Põlvas ja korraldame ka võistlusi.

PUNKT 6
Muud küsimused:
- Liikmete taotlus boccia klasside C ja D ennistamiseks
S.Falkenberg teeb ettepaneku, kui võistlustele on eelregistreerinud 4 inimest, siis on
võistlemine ühes klassis, kui on vähem, siis toimub arvestus tugevate käte klassiga koos.
U.Pollisinski teeb ettepanku viia see 5 võistlejani nagu see on rahvusvahelisel tasemel.

S.Falkenberg teeb ettepaneku hääletada.
Hääletus:
Kui võistlusele on eelregistreerinud vähem kui 4 inimest, siis klassid liidetakse.
Poolt 8
Vastu
Kui võistlusele on eelregistreerinud vähem kui 5 inimest, siis klassid liidetakse.
Poolt 3
Vastu
OTSUS: Olukorras, kus on vähem kui 4 eelregistreerinut, liidetakse nõrkade kätega
sportlaste klassis võistlejad tugevate käte klassiga.
- 2018 aasta liikmemaksu määramine
S.Falkenberg teeb ettepaneku jätta liikmemaks samaks.
Hääletus:
Poolt: ühehäälselt Vastu:
OTSUS: Jätta liikmemaksu suurus samaks mis 2017.aastal
- EIL hääleõiguslik delegaat ja teised delegaadid EPK Täiskogule
S.Falkenberg esitab küsimuse delegaatide kandidaatide kohta ja lisab, et meie liidu
hääleõiguslik esindaja võiks olla R. Vakra.
R.Vakra teeb ettepaneku, et üks delegaatidest võiks olla Viljar Villiste sportlaste esindajana.
Hääletus:
Esitada delegaadiks R.Vakra ja asendusdelegaadiks V.Villiste
Poolt: 9 Vastu: 1
OTSUS: Kinnitada EIL esindajaks R.Vakra ja asendusdelegaadiks V.Villiste.
- EPK uue juhatuse valimisest
U.Pollisinski uurib, mis on EIL-i seisukoht uue juhatuse liikmete osas.
V.Villiste teeb ettepaneku pakkuda EIL-i kandidaadiks Alar Õige.
S.Falkenberg arvab, et üheks kandidaadiks võiks olla R.Vakra.
R.Vakra uurib, milline on kandidaadite esitamise kord ja kas me peaksime sellega praegu
tegelema. R.Vakra leiab, et kui inimesel on endal soov kandideerida, siis leiab ta selleks ka
organisatsiooni, kes oleks nõus tema kandidatuuri üles seadma.

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi

