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), Rein Zaitsev (RZ).
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT), Annika Rihma (AR)
Külalised: Arvi Anton (AA)
Kuupäev: 17. mail 2021
Aeg: 18.00 - 22.00
Koht: Skype´i kaudu

Nr.
1.

2.

Teema
OJ EMi 2022 ettevalmistuste seis. Arutlus lükkus järgmisele
koosolekule. Teemat käsitleti üksnes põgusalt, kuna võistluste
projektijuht Raido Jaan Rei ei saanud koosolekul osaleda (teatas
sellest varem).
Rogaini EM 2021 ettevalmistuste seis, sh lubade seis (maaomanikud, keskkonnaamet). AA andis ülevaate ettevalmistuste
seisust: pearajameister Taavi Tatsi (TT) on KP-asukohad läbi
käinud. Maaomanikud on tabelisse kandtud, otsime KOVi kaudu
nendega kontakte, võtame ühendust. KOVi ja Keskkonnaametisse
on taotlused saadetud. Vastuseid ootame maikuu jooksul.
Osalejaid kirjas kokku pisut üle 400. Arvestame 600-700 osalejaga
Järgmine registreerimise tähtaeg juuni lõpus.
Joosep Tammemäega on plaan minna 22.-23. mail maastikule 10h
treeningule, et katsetada rada ja maastikku. Kaardivalmidus on ca
50 % (Markus Puusepa andmetel).
LL (võistluste inspektor): Paar nädalat tagasi suhtlesin TTga: tal on
kaardipilt olemas, teoreetiliselt on võimalik selle abil rogainida
(parem kvaliteet juba kui USA 2014). LL-le teeb muret kollase värvi
rohkus (põllualad, sh karjatatavad alad, majapidamised), piirkond
on väga asustatud: mis juhtub, kui osalejad hakkavad neid alasid
ületama. Kas sept alguseks vili koristatud, jne. Sõnum TTle oli:
oluline on keelualad selgelt märgistada. LL lubas suve jooksul käia
kõik KPd läbi, aga neile lisaks on olulised teevalikuetapid, nende
lubatavus.
SS: Kas reeglid lubavad GPS-jälje alusel võistkondi
diskvalifitseerida? LL: Jah.
SS: Kas maaomanike nimekiri on koostatud tundlikest kohtadest
ainult? AA: Jah, nende kõigiga püüame kontakti saada. Omanikega
veel kontakti pole võtnud.

Tegevus
MV saadab hiljemalt
esmaspäeval, 07. juunil RJR-le
kutse osaleda 14.06 juhatuse
koosolekul.
MV saadab hiljemalt
esmaspäeval, 07. juunil AA-le
kutse osaleda 14.06 juhatuse
koosolekul.

SS: Seda tuleb kiirelt alustada, soovitan konsulteerida Andi
Karjusega, kes 2017.a MMi tavaraja maaomanikega edukalt
suhtles.
KL: Kas olete Covidi-pandeemia teemat kaardistanud?
AA: Oleme, aga väga raske otsust võtta, olukord võib muutuda
kiirelt. Meie saame üritust hajutada, mureks välisvõistlejate
kohaletulek. Suve lõpuks peaks selge olema selge.
LL: Reisipiirangutest sõltub ka see, kui palju järgmiseks tähtajaks
(juuni lõpp) osalejaid juurde registreerub. Suurem osa võistlejaid
on kirjas 3 riigist: Eesti, Läti, Ukraina. Vähe (Covidi mõju?) RUS
(ainult 4!), FIN, LTU osalejaid.
MV: Kas olete Terviseametiga konsulteerinud? AA: Ei veel.
RZ: Soovitan kindlasti (Värska OK Peko kogemuse põhjal SOMMi
korraldades) Terviseametiga konsulteerida, isegi kui piirangud
leevenevad. Kui piirangud muutuvad rangemaks, saate kiirelt
reageerida.
MV: Covidi protokolli näidisteks soovitan võtta Kääriku SO MM
ja/või OJ EM 2021 oma.
LL: Osavõtjate arv sõltub arvatavasti oluliselt Covidi piirangutest.
Venemaa potentsiaal on ca 100 osalejat (praegu kirjas 4).
3.

Koosoleku päevakorra kinnitamine

4.

Eelmise juhatuse koosoleku (19. aprill 2021) protokolli
kinnitamine.
EOLi kevadise üldkogu esialgne päevakava ja kutse. Juhatuse
otsus 2372.
EOLi majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne 2020. Dokument
oli juhatusele varem saadetud, täiendavaid küsimusi ei olnud.
Juhatuse otsus 2373.
EOL eelarve 2021. Kuna 2021.a on varasemast oluliselt suuremad
IT-arenduskulud, siis täpsustas juhatus MTga eeldatavaid püsi- ja
hädavajalikke IT-arenduskulusid 2022.aastal. Jõuti ühisele
otsusele, et eelnevate aastate akumuleeritud kasumi arvelt võib
ala arengu nimel eelarve lühiaegselt olla negatiivne, kuid
pikemas perspektiivis tuleb tulusid suurendada ja vaadata
kriitiliselt üle kulud. Juhatuse otsus 2374.
Väikepäevakute toetuse juhendi projekt 2021. MT ja SS esitasid
dokumendi projekti. Juhatuse liikmed tegid sellesse
pisiparandused. Juhatuse otsus 2375.

5.
6.

6.

7.

8.

Kalenderplaanitasu rakendusjuhend 2021. Teemat ei arutatud,
kuna MV ei olnud jõudnud dokumenti piisavalt ette valmistada.

MV kohendab dokumenti ning
saadab juhatusele. Tähtaeg 24.
mai.

(Täiendus 21.05.2021: Juhatuse otsus 2378)
9.

10.

11.

12.

2022-2023 EOLV võistluste korraldustaotluste kinnitamine.
MV tutvustas 2022 ja 2023 korraldajate seisu. 2022.a on puudu
vaid rattaorienteerumise Eesti MV korraldaja ning EOLi
lastelaagri korraldaja. Mõlema puhul käivad eelläbirääkimised.
Kui need õnnestuvad, vormistab MV juhatuse otsuse.
EOL uue veebilehe arendustööd (Vatson OÜ). Projekti juhib MT.
MT: uue lehe seis on üsna hea, kuid hetkel veel ei ole see veel
avaldamiseks valmis. Olen teema kureerimisega jäänud hetkel
ajahätta.
MV: Mina pole jõudnud uut veebi vaadata, parandusi teha. AR
on teinud parandusi ja saatnud ettepanekuid. TT: Tunnustan, et
EOL uus veeb on parem kui kuu aega tagasi. JJ: Oleme kindlasti
valmis ka pärast avaldamist veebi muutma, reageerima
kasutajate tagasisidele.
Püsirajakuu (12. aprill – 19. mai) ja sinilillekampaania 2021.
Projekti juhtis MT: püsiradu tehti kokku 60. Taotlusi 15
korraldajalt 39 rajale. Registreeritud osalejaid 768, neist 219
erinevat osalejat.
JJ: Arvatavasti mitmele veebilehele (nii korraldaja omale kui EOLi
lehele) registreerimine ei olnud eriti menukas.
Aktiivseimad osalejad: Maari Idnurm (22), Peep Koppel (18), …
Mida teha nende korraldajatega, kes MOBO-võimalust ei
pakkunud? Samas registreeritud osalejaid oli neil radadel kõige
rohkem.
SS: Piirduks sel korral hoiatusega, kuna eesmärk oli laiemas
plaanis täidetud.
MT: Sinilillekampaania „Anname au!“ maksime ühe nädala
jooksul 1 euro osaluskorra pealt Vigastatud Sõjameeste
Ühingule, kokku kogunes 593 eurot. Püsirajakuu eelarve oli 5670
€, lisaks loosisime toetajatelt 61 loosiauhinda. Kokkuvõte: saime
tähelepanu, toetajad tulid kaasa, Naiskodukaitse tänas Eesti
Orienteerumisliitu eduka sinilillekampaania ja toetuse eest.
EOP päevakud 2021: sarjad, toetajad, eelarve. MT: RMK EOP
sarjas 2021. aastal 20 sarja, puudu on sarjast sel aastal Läänemaa
(OK Okas) ja Jõhvi (RSK Jõhvikas), raskustes on Valgamaa (SK
Otepää). Valgamaa teeb ainult 4 päevakut (peakorraldaja Arvo
Saal), kas need EOP sarja tulevad, ei ole veel kindel. Hooaeg on
käima läinud (alates 17. maist on lubatud korraldada üritusi kuni
250 inimesele). Uus toetaja on Magnum (Apotheka kett): andsid

MV peab läbirääkimisi 2022.a
RO Eesti MV ja EOL lastelaagri
korraldajate leidmiseks.

MT kohtub arendajatega
hiljemalt 19.05.
EOLi uue veebilehe avamise
tähtaeg: 31. mai 2021.

vitamiinikomplekte auhindadeks, finišiplagud tulevad. Hea
toetaja ka Corny.
13.

Ülevaade EOK täiskogust (04.05.2021), mis toimus üle veebi.
SS osales EOLi esindajana.
SS: valiti kaks uut EOK asepresidenti Lauri Luik (koolisport) ,
Hanno Pevkur (võistkonnaalad). Täitevkomitees on nüüd 12-14
liiget, suurendati OM alade esindajate hulka. EOK presidendi
ettepanek Haigekassa rahasid ennetustööks saada ei ole leidnud
valitsuse heakskiitu.
EOK eelarve 2020 jäi 800 000 euroga plussi, kuna mitmed
tiitlivõistlused jäid Covidi-pandeemia tõttu ära.

14.

Spordipoliitika tegevuskava 2025 ankeet. Juhatuse liikmed andsid
sisendit EOK ja KuMini koostatavasse Eesti spordipoliitika
tegevuskava aastani 2025 küsitlusele. Tegevuskavas kirjeldatakse
tegevusi, millega viiakse ellu spordivaldkonna pikaajalisi sihte
ning toetatakse olulisemaid arenguid ja muudatusi.

15.

Infod, arutelud, muud teemad:
a. EOL esitas Kultuurkapitali spordistipendiumide „Noor ja
andekas“ kandidaatideks Jürgen Joonase ja Harriet Koppeli
ning spordistipendiumi kandidaatideks (18-21a): Teele
Telgma ja Mari Linnuse.
b. MV informeeris, et trükitud sai 200 komplekti
orienteerumismängu lasteaedadele. Klubid ja treenerid on
teinud eeltellimusi ca 80 eksemplarile, ca 100 tk on veel
õpetajate koolitustel jne jagamiseks.
c. MV andis juhatusele aru suhtlusest EOLi pikaajalise
võlglasega (2019, 225 €; MTÜ Metsajooks, Kristo
Heinmann)

Järgmine juh koosolek: 14. juunil 2021.
Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

