EPK täitevkomitee koosolek
19.09.2019

Protokoll nr 10

EPK kontoris Jalgpalli 1
Algus kl 13:00
Lõpp kl 15:20

Osalesid: Monika Haukanõmm, Kirsti Pedak, Kersti Aasmets (Skype’i vahendusel), Are Eller, Toomas
Kasemaa.
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Keit Jaanimägi, Mihkel Joosing, Kaia Kollo.
Puudusid: Alar Õige, Toomas Sepp, Rein Loik.
Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi
M. Haukanõmm avab koosoleku ning tutvustab päevakorda. S. Falkenberg lisab, et ta on esialgset
päevakorda veidi muutnud, kuid sisuliselt jäi kõik samaks. Muudetud on vaid mõnede päevakorrapunktide
järjestust.
Järgmiseks palub M. Haukanõmm kohaolijatel päevakord kinnitada.
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

Päevakord
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EPK uued ruumid
Ülevaade suvistest tegemistest ja viimastest MM-idest
Ülevaated osaletud koosolekutest
EPK statuutide üle vaatamine:
- Aasta sportlase ja treeneri valimise statuut;
- Medalipreemiate statuut;
- Parimate autasustamise statuut.
EPK kodukord
Aasta lõpetamise üritus (parimate valimisest vt. pp.4)
2019 eelarve täitmisest
Taotlused: ERT Saalihoki klubi avaldus
UUS! Riikliku spordistipendiumi taotlus: sportlaste pingerida
Muud küsimused

PUNKT 1
EPK uued ruumid – joonis, selgitus, kulud.
S.Falkenberg: oleme jõudnud uute ruumide otsinguga ka lõpusirgele ja jääme ikkagi samasse majja kus
oleme.

Haldaja tegi meile pakkumise 3.korruse ruumile, mille nad ehitavad meile suuruselt sobivaks. Pind jääb
arvatavalt 103,5 m2, millest 20,5 m2 on üldkasutatav pind (kahasse teise bürooga tualettruumid, väike köök,
esik ja koridor) ja 6m2 ladu. Meie kontorisse tuleb ka Eriolümpia Tallinna töötaja Tiina Möll, nemad siis
jagavad meiega kontori kulu.

Otsus: uute ruumide valik kinnitatud.
PUNKT 2
S. Falkenberg teeb ülevaate meie sportlaste viimastest tulemustest rahvusvahelistelt võistlustelt.
Sportlaste tulemused võistlustel leiab EPK kodulehelt, link https://paralympic.ee/et/sundmused
Kohalviibijad arutlevad selle üle, millal peaks EPK üldse sportlasi näiteks lennujaamas tervitamas käimas
ning lepitakse kokku, et edaspidi tehakse seda IPC tiitlivõistluste medalivõitude ning IPC maailmarekordite
puhul.
Järgmiseks teeb S. Falkenberg kokkuvõtte Eestis korraldatud üritustest ning võistlustest.

Otsus: sportlaste tervitamise kord tiitlivõistluste medalivõidu ning maailmarekordi saavutamise järgselt EPK
poolt kinnitatud ühehäälselt.
Otsus: info võtta teadmiseks.

PUNKT 3
Ülevaated osaletud koosolekutest
Agitos koolitusel Leedus olid Keit ja Mihkel
Osaleti 14.-16.08 Vilniuses Agitos fondi koolitusel, mille eesmärgiks on paralümpiakomiteede koolitamine
sportlasprogrammide loomisel. Laias laastus tähendab see sportlaste teekonna planeerimist rohujuure
tasandist kuni tippspordini välja. Kuna täna meil selle jaoks süsteemi ei ole, siis oli antud koolitus väga vajalik
ning läheb ideaalselt kokku spordidirektori tööülesannetega ning annab hea sisendi meie
tippspordikomisjonile.
Programmi üheks osaks on ka koostöö mentoriga, kes nõustab meid järgmise kahe aasta jooksul seatud
eesmärkide elluviimisel.
Antud koolitus on osa 3-astmelisest programmist, millest üks sai läbitud eelmisel aastal ning viimane osa
seisab ees järgmisel aastal, mis keskendub meediale ning kommunikatsioonile.
Signe, Kaia ja Gertrud osalesid Poolas Erasmus+ projekti osaseminaril.
Projekt keskendus sporditurundusele boccia näitel, Eesti-poolne koostööpartner on hetkel EIL. Projekti
tulemusena saame ressursse boccia vahendite hankimiseks, treeneri ja kohtunike koolitamiseks, 2020.
aastal rahvusvahelise võistluse läbiviimiseks Eestis. Meie eesmärk on seda mängu populariseerida raskete
puuetega inimeste hulgas, kes tegelikult seda mängivad paraolümpiamängudel.
Vista konverents
Meie poolt osales Mihkel. Tegemist oli tipptasemel konverentsiga paraspordi uuringute ning
klassifitseerimise viimaste suundadega. Kindlasti tulevikus tasuks kaaluda, meie enda partnerist
teadusasutusega, et oleksime kursis uuemate suundadega ning info oleks kergemini kättesaadav
treeneritele, teaduritele.

Mõtted:
Klassifitseermise struktureerimine, koostöö teiste Balti riikidega. Treenerite õppematerjali väljatöötamise
programm (IPC Academy ja Canada QSP näitel) ja integratsioon tavaspordis.
Tokyo CDM 2020
Osales meie Tokyo POM delegatsioonijuht Mihkel. Anti põhjalik ülevaade 2020 toimuvatest
Paraolümpiamängudest, puudutati kõiki punkte seoses ettevalmistusega enne ning toimuvaga mängude
ajal. Praeguseks hetkeks on Tokyo ajagraafikus ning kohapeal tekkinud küsimustele otsitakse parimaid
lahendust.
Võimalus külastada osasid treeningpaiku (paljud olid ainult kaugelt vaatamiseks, kuna toimus ehitus),
olümpiaküla ning saada aimdust vahemaadest ning transpordi ajakulust.
World Para Swimming kogunemine
Meie poolt osales Keit. Peamine eesmärk oli teha vahekokkuvõte klassifitseerimisega seotud teadustööst,
mis sai alguse 2018. aastal. Uurimustöö eesmärk on muuta klassifitseerimist teaduspõhisemaks. Nende
uuringute ning testimiste juures ei võeta aluseks praegust süsteemi, vaid luuakse baasi, millest saaks
kujuneda välja uus klassifitseerimise süsteem.
Uus süsteem peab olema teadusel põhinev ning klassifitseerijad peavad olema professionaalsed ja IPC
palgal olevad spetsialistid.
Algamas on uurimustöö järgmine etapp, mis kestab 18 kuud. Tegeletakse kogutud andmete analüüsiga ning
tehakse ka uusi testimisi.

Otsus: info võtta teadmiseks.

PUNKT 4
EPK statuutide üle vaatamine
4.1. Aasta sportlase ja treeneri valimise statuut
S. Falkenberg tutvustab ettepanekuid statuudi muutmiseks. Suurim muudatus võrreldes eelmise
aastaga on see, et kandidaadid tuleb esitada meili teel EPK-sse, juba hääletamise käigus
kandidaate lisada ei saa.
Toimub arutelu.
Ettepanek: eemaldada häälte jagunemise osakaalu protsendid.
Otsus: statuut koos ettepanekutega ühehäälselt vastu võetud (Lisa 1).
Otsus: järgmisel TK koosolekul otsustada kuupäevad, millal avatakse kandidaatide esitamine ning
millal avatakse rahvahääletus.

4.2. Medalipreemiate statuut
S. Falkenberg tutvustab ettepanekuid Medalipreemiate statuudi muutmiseks.
Täitevkomitee liikmed arutlevad.
Otsus: järgmisel koosolekul vaadata statuut veelkord üle ning otsustada muudatused siis (Lisa 2).
4.3. Parimate autasustamise statuut - aruteluks

S. Falkenberg: hetkel pole seda statuuti olemas, aga see võiks EPK-l olla. Dokument sätestaks ära
muud EPK tunnustused )mitte-rahalised) ja autasustamised.
Kohalolijad arutlevad.
Otsus: statuuti hetkel mitte koostada.

PUNKT 5
EPK kodukord
S. Falkenberg esitab järgnevad ettepanekud muudatusteks/täiendusteks kodukorda:
p. 2.7 muuta 3 päeva > 5 päeva
p.2.8 täiendada otsuse vastuvõtmist e-koosoleku korral
p.5 täiendada nii, et liiguksime oma asjaajamise ja dokumentatsiooniga digitaalse maailma poole
p.6 muuta ja täiendada listide nimesid (viia vastavusse tegelikkusega)
p.9 täiendada bussi kasutamise korda sekretariaadi töötajate poolt
p.11 lisada päevarahade arvestamise alused
Toimub arutelu.
Otsus: kaaluda põhikirjamuudatust e-koosolekute läbiviimise korra kohta.
Otsus: kinnitada kodukord koos esitatud ettepanekutega v.a p.9 ning p.11 (Lisa 3).

PUNKT 6
Aasta lõpetamise üritus
K. Jaanimägi: kaalumisel on aastat kokkuvõtva ürituse korraldamine 12.detsembril Estonia teatri restoranis
(endine talveaed) kell 15 kuni 18. Pärast seda võiks pakkuda soovijatele võimalust külastada „Tosca“
etendust, mis algab kell 19.
Sekretariaadi poolt ettepanek teha EPK liikmetele ettepanek korraldada aastalõpu üritus ühiselt.
Otsus: info võtta teadmiseks ning sekretariaadil minna korraldustega edasi.
PUNKT 7
2019. eelarve täitmisest
S. Falkeneberg annab ülevaate eelarve hetkeseisust.
Otsus: info võtta teadmiseks.
PUNKT 8
Taotlus ERT saalihoki klubilt
S. Falkenberg: ERT saalihoki klubi on esitanud taotluse toetada nende hooaja tegemisi. Taustaks nii palju,
et ERT saalihoki klubi eelnevate aastate tegevust on kogu aeg toetanud HMN. Nüüd, kui nõukogu likvideeriti
ja rahad paraspordi toetuseks laekuvad otse EPK-le, esitasid nad taotluse EPK-le.
2019 aasta taotletav summa:
- Treeninguteks 1140.- Osalemine Soome liiga mängudes 2008.Kokku 3148.-

Ettepanek: eraldada 3148 eurot HMN laekumise arvelt ERT saalihoki klubi 2019 aasta treeningute ja
võistluste kuluarvete tasumiseks.

Otsus: toetada ERT saalihoki klubi 3148 euro ulatuses.
PUNKT 9
Riikliku spordistipendiumi taotlus: sportlaste pingerida
S. Falkenberg: Kult.Min. palus seekord EPK-l ja tema liikmesliitudel esitada ühiselt taotlus riiklike
spordistipendiumite määraamiseks ning ühtlasi paluti panna meie sportlased pingeritta. Taotlus sai 15.
september ära saadetud, aga sinna ei lisatud pingerida. Veelkord üle rääkides Kult.Min. esindajaga paluti
pingerida siiski koostada. See tuleb täitevkomiteel täna ära otsustada.
Kohalviibijad arutlevad.
Ettepanek kinnitada pingerida järgmiselt:
1. Topkin
2. Jõesaar
3. Kaul
4. Liksor
5. Visnap
6. Teearu
7. Pais
8. Ploomipuu
9. Juul
10. Saem
11. Sukko
Otsus: kinnitada sportlaste pingerida vastavalt ettepanekule.
PUNKT 10
Muud küsimused
- Järgmine TK koosolek
Ettepanek järgmine TK koosolek korraldada 30.10 kl 13:00.

Koosoleku juhataja:
Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi

