
Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll 

 

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Sven Oras (SvO), Jüri Joonas (JJ), Taivo Timmusk 

(TT), Rein Zaitsev (RZ). 

Puudus: Lauri Leppik 

Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT), Annika Rihma (AR) 

Külalised: Raido Jaan Rei (RR), Meelis Mälberg (MeM), Kuno Rooba (KR) 

 

Kuupäev: 16. juuni 2021 

Aeg: 18.00 - 21.40  

Koht: Skype´i kaudu 

 

Nr. Teema Tegevus 

1. OJ EMi 2022 ettevalmistuste seis.  

RJR: Jaan Tarmak ja Kuno Rooba on arutanud SK100 ja Rakvere 

OK koostööd. Oleme läinud teemadega detailsemaks. IOFi 

volinikega (SEA Jaakko Lajunen ja IOF Event Advising Team 

Manager Jörgen Hector) valmistame ette bülletääni nr 1 (saame 

kasutada 2020.a bülletääni põhja). Loodame saada SK100 seest 

selle nädala lõpuks (20. juuniks) võistluse spordijuhi. Meediajuht 

hetkel puudu. IOF andnud juba Covidi-juhised. Järgmisel kahel 

nädalal saan Covidi-alaseid kogemusi kergejõustiku U20 

võistlustelt Tallinnas. Covidi teema oluline just rahvavõistluse 

osas.  

KR: Valmistume hetkel augusti alguseks, mil testime kaardi 

vastavust vegetatsiooni seisule augustis. Juulis käime maastiku 

läbitavuse osas veel kord läbi ja püüame kajastada täpselt 

augustis 2022 olevat vegetatsiooni seisu. Loodame, et IOF 

adviser tuleb ka augustis 2021.  Majutusega tegelema hakkava 

inimese nõusolek on meil olemas. Raied (RMK) on edasi lükatud 

septembrisse 2022. KL: Kuidas seis karudega? KR: Karude asjus 

tuleb kokku leppida kohaliku jahiseltsiga, et nad teeksid 

võistluste hommikutel maastikul ajud ära, st peletaksid loomad, 

sh karud maastikult välja. Karusid on palju. Naaberjahiseltsiga 

olen juba suhelnud. RJR: Lisan, et suhtlesin kaitseliitlastega, kes 

soovitasid paigaldada kaameraid, et karude liikumisest ülevaade 

saada.  

MeM: Palun pange mind omavahelise info jagamisel cc-reale, et 

oleksin infoga kursis.  

RJR: Juuli alguses hakkame pidama regulaarseid koosolekuid.  

KL: Millist abi EOList ootate?  

RJR: Vabatahtlike kaasamist. 

MV: Mulle oleks hiljemalt oktoobriks vaja täpsustatud eelarvet, 

et KuMini võimalikuks suurvõistluste taotlusvooruks valmis olla. 

 



RJR: Hakkamegi nüüd küsima täpsemaid hinnapakkumisi.   

2. Rogaini EM 2021 ettevalmistuste seis, sh lubade seis (maa- 

omanikud, keskkonnaamet). 

 Arvi Anton ei saanud koosolekul osaleda ning saatis infot 

korralduse seisu kohta e-maili teel enne koosolekut:  

Keskkonnaametilt saime nõusoleku ürituse korraldamiseks, 

mingeid erilisi piiranguid meile ei rakendata ning saame jätkata 

täpselt oma plaanide täitmist.  

Kohalikult omavalitsuselt veel tagasisidet ei ole, nii et peame neile 

meelde tuletama ennast nüüd uuesti.  

 Rajameister Taavi (Tatsi) ja lubade kooskõlastaja Kristi (Vaher) 

kohtusid Pilkuse külavanema Liisa Ruukeliga ning said temalt ka 

teiste ümbruskonna külavanemate kontaktid, et leppida kokku 

maaomanikega maakasutuses. 

Taavi hinnangul on 40% punktikohtadest maastikul märgitud ja 

90% läbi käidud. Kaardi keskosas on veel mõned punktid, mis 

vajavad täpsustamist, kuid seal sõltub KP täpne asukoht ka 

kokkulepetest maaomanikega. 

Markus (Puusepp, kaardijoonistaja) tõdes, et viimastel nädalatel 

on kaardi valmimise areng olnud veidi tagasihoidlikum, kuid 

umbes 60-70% planeeritud tundidest on tehtud.  

Uurime ka erinevaid kaarditrüki variante. Tundub, et toormekriis 

on ka trükikodadesse jõudnud ja teatud pabereid võib juba 

praegu olla raske hankida. Loodame lähinädalatel lõplikud 

variandid paika saada ja vajadusel eeltellimused ära teha.  

Koos Joosep Tammemäega tegime 9,5 tunni pikkuse testjooksu 

maastikul. Saime lisaks tehtud mõned kooskõlastused 

maaomanikega ja paar väga väikest kaardiparandust. Eelkõige sai 

Taavi väikse aimduse liikumiskiirusest ja meie positiivse 

üllatuse/kinnituse, et maastik on vägagi põnev sellise ürituse 

jaoks. St oli isegi tehnilisem, kui arvasime ja mõnusalt 

mitmekülgne.  

Arendamises on väike programm otsetulemuste arvutamiseks GPS 

jälje põhjal https://kps.ee/live/ . Katsetasime seda Pärnu rogainil.   

 

Tegime reklaampildistamise Johanna Talihärma ja Leivo Sepaga 

ürituse reklaammaterjali tootmiseks. Lähinädalate plaan ongi 

jõulisemalt üritust veel reklaamida enne 

järgmise registreerimisvooru lõppu ja rangemate 

reisipiirangutega riikide võistlejatele pakkuda osavõtutasu 

tagastamise võimalust, kui nad siiski tulla ei saa.  

 

https://kps.ee/live/


LL: Kui varem oli kaart võrdlemisi kollane (lagedad alad), siis nüüd 

on tekkinud nende asemele violetset viirutust (keelualasid). 

Plaanin suvel (juulis-augustis) käia läbi kõik KP asukohad.  

3.  Koosoleku päevakorra kinnitamine  

4. Eelmise juhatuse koosoleku (17. mai 2021) protokolli 

kinnitamine. 

 

5. EOL uus veeb  

MT andis ülevaate arenduse seisust. Hetkel on takerdunud 

arendus kaardiserveri kuvamise taha mobiilivaates. Disaini 

küsimus.  

TT: Arendaja võiks vaadata GPS-seuranta mobiilivaadet, mis on 

väga kasutajasõbralik.  

TT: Ühe variandina võiks kaardiserveris olla võimalik aluskaardiks 

valida Tarmo Klaari genereeritud orienteerumiskaart 

(okaart.osport.ee). 

SS. Alukaardi valikus võiks olla ka maa-ameti põhikaart.  

RZ: Kas erinevate kaartide piirjoonte värvid tähistavad midagi?  

MT: Ei, need eristavad lihtsalt erinevaid kaardistusi ja kaarte. 

KL: Kuidas koostöö Vatson OÜga läheb? 

MT: Hästi. Nad on ise spordiharrastajad, mõned neist ka 

päevakulised. Seetõttu läheb nende nägemus EOLi kodulehest 

kokku meie kõige suurema lehekülastajate grupi omaga.  

KL: Võtan teema kokku: tegemist on väga suure tööga, kuid 23. 

juunist ei saa lehe avamise tähtaeg kuhugi edasi nihkuda. Peale 

tuleb suvi ja üldkogu. Palun pingutage. Kindlasti toob uus veeb ka 

kriitikat, aga  uus veebileht on üks oluline EOLi verstapost. Vana 

leht on meid siiani väga hästi teeninud, kuid on selge, et 

uuendusi on vaja. Rutiinset haldamistööd on pärast lõputult, 

seda tuleb ka tähele panna. Perfektsuseni ei jõua kunagi, aga latti 

ei tohi alla lasta.  

MT kinnitab, et uus koduleht 

tuleb välja võidupäeval, 23. 

juunil.  

6. 2022-2023 EOLV võistluste korraldajate järelkonkurss.  

MV tutvustas korralduste seisu ning järelkonkursi dokumenti. 

Juhatuse otsus 2384.  

MV saadab info järelkonkursi 

kohta or.teadetesse ja otse 

klubide e-aadressidele. 

7. Ettevalmistuskoondiste statuut 2022. MV tutvustas kohendatud 

statuuti. Dokument on veel poolik, MV lubas parandused sisse 

viia ja jätkata kohendatud dokumendiga tööd väiksemas 

töögrupis (Elo Saue, Kuno Rooba, Sixten Sild).  

 

8. Koondiste suurus ja rahastamine 2021 (2022). MV tutvustas 

kohendatud dokumenti. Dokument on veel poolik, MV lubas 

parandused sisse viia ja jätkata kohendatud dokumendiga tööd 

väiksemas töögrupis (Elo Saue, Kuno Rooba, Sixten Sild). Kuna 

hooaeg on juba poolepeal, siis hakkab dokument kehtima 2022. 

 



aastast ja 2021. aastal kehtib viimati vastu võetud, 2019.a 

dokument. 

9. EOL arengukava 2018 – 2030.  

KL: Ettepanek arutada muudatusettepanekuid alates augustist. 

Tööversioon veebi üles, millesse töörühma liikmed teevad 

ettepanekuid.  

MV: Pooldan, et praegune juhatus vaatab arengukava üle ja 

annab uuele volinike kogule uue arengukava versiooni.  

SS: Jätta üldkogu otsustada, kas arengukava 

muudatusettepanekud kinnitada või lasta uuel volinike kogul 

teha ise arengukavasse muudatusi. 

KL: Augustis peaksime saama 4-5 inimest laua taha ajurünnakuks. 

Koha ettepanek: Tartu. 

KL esitab 15. juuliks 

kuupäevalise ettepaneku 

arengukava arutelu 

koosolekuks.  

10. EOLi kevadise üldkogu kodukord. MV tutvustas üldkogu täpset 

kodukorda ja ajagraafikut. Juhatuse otsus 2383. 

 

11. Revisjonikomisjoni arvamus 2020.a majandusaasta aruandele. 

MV tutvustas nimetatud dokumenti. Täiendavaid küsimusi ei 

olnud. 

  

12. Spordipoliitika tegevuskava 2025 seminari ülevaade. MV andis 

ülevaate nimetatud veebiseminaril käsitletud teemadest: riikliku 

treeneritoetuse lisamisest EKR4 tasemega treeneritele (näit kuni 

2 aastaks ja väiksemas summas kui EKR5 tasemega treeneritele);   

klubide elujõulisus: riik (ja toetajad) näevad hea meelega 

tegutsemas suuremaid klubisid, ühe-mehe-klubid ei pruugi olla 

pikemas perspektiivis elujõulised, ja vabatahtlike motiveerimine. 

Seminari moderaator oli EOLi arengukava uuendamise 

projektijuht Jorma Sarv. 

 

15. Infod, arutelud, muud teemad: 

a. II poolaasta juhatuse koosolekute kokkuleppimine 

b. EOLi liikmelisus: kas EOLi liige saab olla maakondlik 

Spordiliit, näiteks Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Lääne 

maakonna Spordiliit Läänela. Mõlemad on MTÜd. 

Eelistame EOLi liikmetena siiski spordiklubisid. Mait uurib 

olukorda Jõgeval ja Läänemaal kohapeal.   

c. EOL võlglased: Kristo Heinmann (2019, 225 €; MTÜ 

Metsajooks). Tegemist oli MK etapi ja koondise laagri 

söögikuludega. Otsustati lahendada probleem klubi 

kaudu. 

d. Tegevjuht soovib puhata 21.-22. juunil ja 16.-31. juulini. 

KL esitab 15. juuliks 

kuupäevalise ettepaneku II 

poolaasta juhatuse 

koosolekute toimumise kohta. 

 



Järgmise juhatuse koosoleku aeg selgub hiljemalt 15. juulil. Ettepanek on teha koosolek 16.08.2021. 

Koosoleku juhataja:       /Karli Lambot / 

 

Koosoleku protokollija:       / Maret Vaher / 


