EPK juhatuse koosolek
29. jaanuar 2021
Algus kell 10.00
Lõpp kell 11.50
Zoom keskkonnas

Protokoll 1/2021

Osalejad: Monika Haukanõmm, Kirsti Pedak, Toomas Kasemaa, Are Eller, Rein Loik, Alar Õige
Puudusid: Kersti Aasmets, Toomas Sepp
Lisaks olid kutsutud: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Gertrud Alatare, Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi
Koosoleku juhataja: Monika Haukanõmm
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi
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EPK tulud-kulud 2020
Korrigeeritud eelarve 2021
2021 stipendiumite väljakuulutamine
EPK kommunikatsiooniplaan 2021-2022
ERR-ile koostöö pakkumine
EPK uus logo
EPK 30 tähistamine
EPK juhatuse valimised 2021 kevad
Muud küsimused

Juhatuse liikmed hääletavad päevakorra vastuvõtmiseks.
Otsus: ühehäälselt päevakord vastu võetud.

1. Tulud-kulud 2020
S. Falkenberg annab esialgse kokkuvõte bilansist, tuludest-kuludest ning kasutamata rahadest. Lisaks
tutvustab EPUL avaldust bussi ostmiseks.
EPK bilansimaht 395 741
EPK tulud
2020

seisuga 31.12.2020
EPK kulud 2020

Riigi toetus
HMM laekumine
Agitos fond
Tallinna SNA
Muu tulu

683000
104378
10000
4000
2774

EPK
EPUL
EIL
EKSL
EPSL

KOKKU tulud

804152

KOKKU kulud

Kasutamata tulu
Riigi toetus 2020
HMM laekumine (2019+2020)
Annetus

207867
125367
20

KOKKU

333254

318761
40849
70293
37012
44330
511246

Aasta viimases kvartalis ostsime varustust ja vahendeid vastavalt Kult.Min. soovitusele ja lubadusele.
EPUL esitas sooviavalduse bussi ostuks, kuid konsulteerides Kult.Min. spordiosakonnaga ei peetud nii
suuremahulise varustuse ostmist heaks mõtteks. Pigem soovitati bussi rentida. Pealegi on EPK-l olemas
sarnase mahuga Toyota buss vähemalt kuni aastani 2024, mida vajadusel saavad kasutada kõik EPK
liikmed.
EPK üldkoosolek ja selleni jõudmise ajakava:
Aastaaruanne juhatusele hiljemalt märtsi lõpp
Aastaaruanne auditeerimiseks esitada hiljemalt 1. aprill
Audiitori aruanne 10. aprill
Üldkoosolek mai teine pool
Otsuse ettepanek: info võtta teadmiseks
Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsus: info ühehäälselt teadmiseks võetud.

2. Korrigeeritud eelarve 2021
S. Falkenberg tutvustab EPK 2021 eelarvet ning jagab täpsustavaid kommentaare.
EPK ja liitude tulud ja kulude katteallikad 2021
Riigi toetus
583 000
Riigi toetuse jääk 2020
207 867
HMM laekumine (prognoos + jääk)
230 367
IPC Grant ja Agitos
27 500
KOV
20 000
Annetused, toetused (+ jääk)
73 810
Liikme- ja osavõtumaksud
8 710
Muu äritulu (arvete alusel)
27 185
Muu (jääk eelnevatest aastatest)*
28 850
KOKKU
1 207 289
* Täpne jääk selgub aastaaruannete koostamise järgselt
Falkenberg lisab, et Agitose projektid jätkuvad IPC poolt kuni aastani 2024, meil on võimalus planeerida
ka aastate üleseid projekte.
Tänases olukorras pöördusime SYNLAB Eesti poole palvega toetada meid COVID-testide tegemisega.
Esialgne vastus oli positiivne, meile lubati 300 testi tasuta. Ametlik pöördumine on samuti esitatud
eelmise nädala lõpul. Hetkesummadega arvutades on number 17400 eurot.
Esitatud küsimused ning tehtud ettepanekud:
M. Haukanõmm: kas meil on teada kindel protsent, mille me võime järgmisesse aastasse üle kanda, kui
raha peaks üle jääma?
S. Falkenberg: jah, see on lepinguga kindlaks määratud.
M. Haukanõmm: palun esitada juhatusele jooksvalt ülevaateid eelarve ja selle muutuste kohta.

Jätkutegevus: eelarve muutumist jälgida jooksvalt ning vaadata kahe kuu pärast uuesti üle
korrigeerimiste tegemiseks.
Otsuse ettepanek: eelarve heaks kiita.
Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud eelarve heaks kiita.

3. 2021 stipendiumite väljakuulutamine
Kuulatakse ära S. Falkenberg, kes selgitab 2021. aastaks planeeritud stipendiumikonkursse ning nende
väljakuulutamise ajakava.
2021. aastal on EPK-l plaanis eraldada stipendiumid Tokyo POM, Kurtide OM ja Pekingi POM
kandidaatidele.
Selleks et mitte ükshaaval otsustada stipendiumite väljakuulutamist, on ettepanek kuulutada otsustada
välja kuulutada stipendiumite konkursid 2021.aasta alljärgnevalt:
1. konkurss jaanuari lõpus kurtide OM kandidaatidele
2. konkurss veebruari lõpus Tokyo POM kandidaatidele
3. konkurss märtsi lõpus Pekingi POM kandidaatidele
4. konkurss juuni lõpus kurtide OM kandidaatidele
Vajadusel - kui mõni sportlane, kes on hetkel kandidaat edetabeli alusel ja saab kindlalt koha POM-ile kuulutada välja lisakonkurss.
Otsuse mõte on selles, et igakordselt ei peaks stipendiumite väljakuulutamiseks kokku kutsuma juhatuse
koosolekut, vaid avalduste laekumise järgselt juhatus teeb otsuse, kellele stipendium määrata. Vastavalt
seadusele tuleb aga stipendiumid avalikult välja kuulutada.
S. Kaulile ja M. Topkinile eraldi stipendium ja eraldi väljakuulutamine.
Otsuse ettepanek: 2021. aasta stipendiumite väljakuulutamise kord ning ajad heaks kiita
Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud 2021. aasta stipendiumite väljakuulutamise kord ning ajad heaks kiita.

4. EPK kommunikatsiooniplaan 2021-2022
Kuulatakse ära G. Alatare, kes tutvustab EPK kommunikatsiooniplaani 2021.-2022. aastaks.
Suurem rõhk sellel perioodil kindlasti suurvõistlustel, et tuua meie sportlased rohkem pilti. Sõnum on, et
parasport ei ole rehabilitatsioon, vaid sport.
Soovime leida omale meediapartneri, et tagada oma sportlastele kajastuse saamine. See on täpsemalt
lahti kirjutatud meie PR tööplaanis.
Eesmärk ka parendada meediaalast koostööd meie liikmetega ning koolitada ka meie sportlasi ja teisi
kõneisikuid. Kõik see on kommunikatsiooniplaanis kirjeldatud.

Sotsiaalmeedia osas põhiline rõhk on Facebookil ja kodulehel, juurde lisandub kindlasti videote puhul
Youtube. Jätkame kindlasti aktiivselt Instagrami kasutamist.
M. Haukanõmm: uudiskiri on väga tore, aga kuidas me tagame, et see jõuaks võimalikult paljudeni.
G. Alatare: listis on hetkel EPK juhatus, EPK liikmed ja nende liikmed ja plaan on paari kuu jooksul teha
ka kampaania infokirja levitamiseks, et tagada võimalikult paljude inimesteni jõudmine.
Järgmiseks tutvustab Alatare IPC projekti „We the 15“, mis käivitub augustis 2021. Selle eesmärk on
juhtida tähelepanu sellele, et 15% inimkonnast on mingi puudega. Meil palutakse välja pakkuda IPC-le
Eesti jaoks ikoonilised maamärgid, mis värvuksid augustis selle kampaania raames lillaks. Mis võiksid
olla need maamärgid?
Tehtud ettepanekud:
Maamärgid: Stenbocki maja, Tallinna Teletorn, Kuressaare linnus. Lisaks võiks välja pakkuda mõningad
suuremad maakondade maamärgid.
Otsida IPC-le vastavad kontaktid, kelle poole pöörduda.
Otsus: ühehäälselt otsustatud info võtta teadmiseks.
Otsus: juhatuse liikmetel saata võimalusel enne 4. veebruari G. Alatarele kontaktid, mis oleks võimalik
edastada IPC-le.
5. ERR-ile koostöö pakkumine
S. Falkenberg selgitab, et teema on päevakorral selle tõttu, et IPC ning EBU teevad hetkel koostööd
paraspordi kajastamise arendamiseks. EBU-l ei õnnestunud ERR-iga kontakti saada, mille tõttu palus
IPC meie abi. Jagasime omalt poolt ERR-i kontakte ning IPC lubas anda märku, kui kontakt ERR-iga on
saavutatud.
Samuti andsime omalt poolt märku, et oleme avatud koostööle ja IPC lubas sel teemal meiega ühendust
võtta.
A. Õige: kas ERR-ile langeb selle koostööga kohustus POM ülekandmiseks?
S. Falkenberg: ei. Minu ettepanek siit edasi minnes oleks pakkuda ERR-ile kohtumise aega, et koostööst
rääkida. Meie delegatsiooni võiksid kuuluda kindlasti Monika, Gertrud ja Are.
M. Haukanõmm: nõus. Kohtumise delegatsioon ei tohiks olla kindlasti väga suur. Hetkel on oluline saada
nendega kontakt ja pakkuda välja aega kohtumiseks.
A. Eller: minu ettepanek oleks, see, et Monika paluks kohtumist E. Roosega.
Otsuse ettepanek: EPK pöördub ERR-i ja Erik Roose poole ning palub kohtumist koostöövõimaluste
arutamiseks.
Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud koostada pöördumine ERRi ning Erik Roose poole palvega kohtuda
koostöövõimaluste arutamiseks.

6. EPK uus logo
S. Falkenberg annab ülevaate, kuidas on protsess läinud.

Meeldetuletuseks, et detsembrikuisel EPK juhatuse koosolekul leppis EPK juhatus kokku järgmistes
sammudes:
Otsus 1: peatada eelmisel juhatuse koosolekul vastuvõetud otsus uue logo kinnitamise kohta (prot.nr 11
p.3).
Otsus 2: sekretariaadil konsulteerida 4 pääsukese kavandi osas Patendiametiga.
Otsus 3: Patendiameti hinnangu saamise järgselt saata võimalikud kavandid EPK liikmetele seisukoha
saamiseks.
Otsus 4: kui EPK liikmed on oma arvamuse kujundanud, kinnitab logo kavandi EPK juhatus.
Otsus 5: viimase sammuna edastada valituks osutunud logo kavand IPC-le kooskõlastuse saamiseks.
Patendiameti tagasiside ei andnud meile garantiid, et meie uus logo poleks liigselt sarnane mõne teise
kaubamärgi logoga. Seega ei jää meil täna muud üle, kui loota parimat, et meie kaubamärgi
registreerimisel ei tekiks probleeme.

EPK liikmete tagasiside logo kavandite osas on olnud järgmine:
EPSL eelistus on variant nr 1
EIL esimene eelistus on nr 4 ning teine eelistus nr 2
EPUL eelistus nr 2
EVPISL eelistus nr 2
EKSL eelistus nr 2
EPK juhatuse liikmed arutlevad.
Otsuse ettepanek: kinnitada EPK uueks logoks variandi nr 2 ning saata see kinnitamiseks IPC-le ja
Patendiametile kaubamärgi registreerimiseks.
Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 1
Otsus: viie poolt ning ühe erapooletu häälega otsustatud kinnitada EPK uueks logoks variandi nr 2 ning
saata see kinnitamiseks IPC-le ja Patendiametile kaubamärgi registreerimiseks.

7. EPK 30 tähistamine
S. Falkenberg kannab ette EPK 30. sünnipäeva tähistamise ideed.
EPK saab 25. aprillil 2021 30. aastaseks
Ettepanek on tähistamine ühendada EPK uue logo esitlusega:
Pidulik vastuvõtt väiksemas seltskonnas + live ülekanne
Anda välja 30 (?) meenemärki uue logoga
Korraldada fotonäitus veebis “Eesti Paraolümpiamängudel” POM-idest 1992-2021
Meenemärk valmistada spetsiaalselt 30-ndaks sünnipäevaks ja selle võiks saada täpselt 30 inimest, kes
on nende 30 aasta jooksul mänginud olulist rolli EPK ajaloos
NÄITEKS eelkõige:
 Paraolümpiamedalistid/kurtide olümpia medalistid
 Paraolümpialased - osalejad-sportlased POM-idel ja KOM-idel




EPK endised presidendid
Läbi aastate parimad sportlased (kui nad pole medalistide hulgas)

Toimub arutelu ning tehakse ettepanekuid.
A. Õige: ettepanek kasutada näituse juures ka võimaluse korral videomaterjale.
M. Haukanõmm: kas näitus korraldada ainult veebis või ka füüsiliselt? Näiteks Spordimuuseumis?
T. Kasemaa: teeksin ettepaneku korraldada näitus Tallinna Sadamas.
M. Haukanõmm: ettepanek saata juhatuse listi ning ka liikmetele ürituse kohta kiri ja paluda tagasisidet,
et saaksime ettevalmistustega edasi minna.
A. Õige: ärme takerdume meenemedali saajate hulga puhul numbrisse 30.
S. Falkenberg: ja saajate seas on ainult viimase 30. aasta jooksul mängudel osalenud inimesed?
A. Õige: jah, nii oleks õige.
M. Haukanõmm: palun koostada esialgne nimekiri meenemärgi saajatest.

Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud 30. sünnipäeva tähistamisest rääkida veelkord järgmisel juhatuse
koosolekul ning detailides leppida kokku siis.
Otsus: ühehäälselt otsustatud heaks kiita EPK meenemärgi idee ning uue logo esitlemine 25. aprillil.
Otsus: ühehäälselt otsustatud fotonäituse idee heaks kiita. Sekretariaadil arutada fotonäituse
korraldamist ka füüsilises vormis ning anda juhatusele jooksvalt teada edasiminekutest.
Otsus: ühehäälselt otsustatud, et sekretariaat saadab nii juhatusele kui ka liikmetele teemast kokkuvõtte
tagasiside saamiseks.
Otsus: ühehäälselt otsustatud, et sekretariaat koostab esialgse nimekirja võimalikest meenemärgi
saajatest.

8. EPK juhatuse valimised 2021 kevad
Kuulati ära S. Falkenberg.
Punkt on meeldetuletuseks, et praeguse juhatuse volitused lõpevad mais 2021. Loodetavasti on paljud
nõus jätkama ja uuesti juhatusse kandideerima.
Otsuse ettepanek: info võtta teadmiseks.
Juhatus hääletab.
Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud info võtta teadmiseks.

9. Muud küsimused


Toyota leping - koostöö jätkub, leping Toyotaga läheb lähiajal pikendamisele.
Otsus: info võtta teadmiseks.



Uute liikmete kaasamine - plaanime nõupidamist mõne spordialaliidu esindajaga, et selgitada
alaliitude huvi tulla EPK liikmeks. Samuti plaanime lähiajal juba 2016/2017 avalduse esitajatega
ühendust võtta ja uurida, kas nendel on huvi endiselt olemas.
Otsus: info võtta teadmiseks.



EPK koondis 2021 - koondise defineerimine ning koondise liikmete määramine 2021. aastaks.
Küsimus tekkis sellest, et meil oli aasta lõpus seoses uute piirangutega vaja kirja panna oma
koondise kandidaadid, et neil oleks võimalik edasi treenida. Varasemalt ei ole EPK koondis
olnud defineeritud. Kas see oleks vajalik?
Eelis oleks see, et see annaks sportlastele selge pildi, kes on nö koondise liige ning kellel on
õigus saada teatud hüvesid.
Otsus: koondise nimetamine ühehäälselt heaks kiidetud.



Pöördumine EKI poole - kas EPK peaks tegema ettepaneku võtta selguse mõttes sõnast
“paraolümpia” ära o-täht?
Täna tekitab palju segadust, millal on o-täht sees ning millal mitte. Selguse mõttes ühtlustada
ning teha ettepanek eemaldada o-täht.
M. Haukanõmm: ettepanek tegeleda selle teemaga edasi pärast EPK 30. sünnipäeva.
Otsus: selle teemaga tegelemine edasi lükata kuni EPK 30. sünnipäevani.



Järgmine EPK juhatuse koosolek
Otsus: ühehäälselt otsustatud kooskõlastada kindel kuupäev jooksvalt. Aeg orienteeruvalt
veebruari lõpp. Kõik kiiremat otsust vajavad küsimused otsustada vajadusel e-koosoleku teel.

Koosoleku juhataja: Monika Haukanõmm
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi

