
 

 

Eesti Orienteerumisliidu volinike kogu koosoleku protokoll 

 

 

Koosolek toimus 01.12.2021 kell 18.00 – 21.30 Tartus, Õpetaja 9 

Koosolekul osalesid volinike kogu liikmed Sixten Sild, Paul Poopuu, Merike Vanjuk, Rein Zaitsev, Uku-

Laur Tali, Jüri Joonas, Esta Tamm ja juhatuse liige Maret Vaher.  Rein Zaitsev osales alates 2. 

päevakorrapunktist. 

President Aigar Pindmaa osales Zoomi teel 2. päevakorrapunkti arutelul 

 

Koosolekut juhatas Maret Vaher, alates 2. päevakorrapunktist Sixten Sild 

Protokolli koostas Esta Tamm 

 

Päevakord: 

1. Volinike kogu esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Ülevaade OJ EM 2022 ettevalmistusest 

3. EOLi võistlusreeglite muudatuste arutelu 

4. Volinike toimkondade töös osalemine 

5. Jooksev info 

 

 

1. Volinike kogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Paul Poopuu tegi ettepaneku valida volinike kogu esimeheks Sixten Sild 

Sixten Sild tegi ettepaneku valida volinike kogu aseesimeheks Paul Poopuu 

Esitatud kandidaadid olid kandideerimisega nõus. 

 

Toimusid hääletamised: 

Volinike kogu esimehe kandidaadi Sixten Sild poolt olid kuus liiget, Sixten Sild oli erapooletu. 

Volinike kogu aseesimehe Paul Poopuu poolt olid kuus liiget, Paul Poopuu oli erapooletu. 

 

Otsustati: Valida Eesti Orienteerumisliidu volinike kogu esimeheks Sixten Sild ja aseesimeheks Paul 

Poopuu. 

 

 

2. Ülevaade OJ EM 2022 ettevalmistustest – arutelul osalesid Zoom’i kaudu Raido Jaan Rei ja 

Margus Sarap. 

     Raido Jaan Rei andis ülevaate toimunud arengutest: ära on saadetud bülletään, EMIT’ilt on sobiv 

pakkumine, ootame veel televisiooni hinnapakkumist, suveniirid valmivad, oleme hinnapakkumisi 

lukku panemas, et saaksime ära teha eelarve ja edasi minna. Oleme otsinud toetajaid ja 

omavahendeid, eelarve peaksime saama tasakaalu. 

Võistluste juhti pole leitud. Oleme arutanud, kuidas ülesandeid omavahel meeskonnas ära jagada. 

EMIT katab suhteliselt laia osa ülesannetest. Võistluste sportliku poole juhti ei ole õnnestunud 

värvata, praegu töötame selles suunas, et pigem jagame need ülesanded mitme inimese vahel oma 

klubis. 

     Margus Sarap: Kas EMIT’i kaasamine ei tee eelarvet liiga pingeliseks? Televisioon on samuti suur 

kuluartikkel, nendega pole konkreetset lepingut, üllatusarvete vältimiseks oleks see väga oluline. 

     Sixten Sild: Kas maaomanikega on kokkulepped olemas? 



     Raido Jaan Rei: Omanikega räägitud on, lepinguid veel ei ole. 

     Margus Sarap: Jaanuari lõpuks peaks olema kõik lepingud allkirjastatud. 

     Sixten Sild: Meil on Rahvusringhäälingu nõukogule esitatud taotlus, et võiksime näidata 

ülekannete vahele reklaame (neile on küll piirangud), mis võimaldaks reklaamist huvitatud sponsorite 

leidmisel tuua kergendust eelarvele.  

Kas on olemas mingi ajakava, mida oleks võimalik meie poolt ka jälgida, et ei tuleks üllatusi? 

 

Lepiti kokku: ettevalmistööde ajatabel tehakse volinike kogule nähtavaks.  

20.detsembril kell 18.00 toimub Zoom’is volinike kogu ja võistluste korraldajate koosolek, kus 

vaadatakse võistluse ettevalmistuse seis üle. 

 

 

3. EOLi võistlusreeglite muudatuste arutelu - Zoom’is osales Sven Oras 

Sven Oras andis muudatusettepanekutest ülevaate. Ettepanekute üle toimus mõttevahetus ja need 

kiideti põhimõtteliselt heaks, volinike kogu jättis muudatused veel arutelule.  

 

 

4. Volinike toimkondade töös osalemine 

Volinike kogu liikmete üheks ülesandeks on toimkondade töös osalemine. Igas toimkonnas võiks olla 

keegi volinike kogust. Juhatuse liige Maret Vaher tegi ettepaneku luua senistele toimkondadele 

juurde tippspordi ja seeniorspordi toimkonnad. Tippspordi toimkond võiks moodustuda eelkõige OJ, 

RO ja SO toimkondade esindajatest.  

Volinike osalemine toimkondade töös jaotus alljärgnevalt: 

Orienteerumisjooks – Merike Vanjuk, Rein Zaitsev, Uku-Laur Tali 

Rattaorienteerumine – Paul Poopuu 

Suusaorienteerumine – Sixten Sild 

Rogain – Jüri Joonas 

Liikumisharrastus – Esta Tamm 

Infotehnoloogia – Jüri Joonas 

Kaardid – Uku-Laur Tali 

Meedia – Sixten Sild 

Noortetöö – Rein Zaitsev 

Reeglid – Paul Poopuu 

Keskkond ja säästev areng – Esta Tamm 

Tippspordi toimkond – Merike Vanjuk 

Seeniorspordi toimkond – Merike Vanjuk, Kai Willadsen 

 

Toimkondade täiskoosseisude väljaselgitamine ning tööplaanide koostamine toimub detsembrikuu 

jooksul. 

 

 

5. Jooksev info 

 

5.1. Kai Willadsen: Mis staatuses on meil siseorienteerumine? 

Arutati, et siseorienteerumise reguleerimisega hetkel ei tegeleta. Erinevad klubid tegelevad sellega 

omatahtsi ja omasoodu. Noortetööga seoses võiks seda arutada, koolid oleks head kohad 

orienteerumise algõppeks, kui oleks koolide kaardid olemas.  



Kai Willadsen märkis, et siseorineteerumisvõistlustega oleks võimalik erinevaid haridusasutusi 

(näiteks kutsekoolid) tutvustada ja populariseerida. Mõte kiideti volnike kogu poolt heaks. 

  

 

5.2. Maret Vaher: Eesti MV põhiklassi tulemused ja statistika – Tõnu Raid on kokku kogunud kõigi 

OJ tavaradade Eesti MV protokollid, kuid kahjuks poolikult (20 esimest) ning on teinud 

ettepaneku, et need tulemused võiksid olla internetis lihtsalt leitavad ja sorteeritavad. Veiko 

Ulp (spordiinfo.ee) on valmis abi pakkuma, et sellist keskkonda luua. Ajakava on juba paigas: 

jaanuari jooksul loob V. Ulp andmebaasi aluse, seejärel hakkame tulemusi sisestama ja 

umbes maikuuks peaks terve keskkond valmis olema.  

 

5.3. Maret Vaher: autasustamise alused 2022 – alused on vaja üle vaadata ja võib-olla muuta? 

Teema tuleb suunata tippsordi toimkonnale arutamiseks. 

 

5.4. Sixten Sild: Tegevjuhi palk on kolm aastat muutumatu olnud, seda tuleks suurendada. 

 

Otsustati:  Määrata tegevjuhi brutopalgaks alates 01.12.21  2 000 eurot kuus.  

 

 

Järgmine koosolek toimub 20. detsembril kell 18.00 Zoomis. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Sixten Sild 


