
 

 

Komisjon 

 

 

Selgitus ja eesmärk / 

alusdokument 

 

Vastutaja & Liikmed 

 

Senised kitsaskohad 

 

Tegevused 2017-2018 

 

Eelarve ja 

lisarahastus 

vajadus 
Tippsport 

 

 Tõsta Eesti tippujumise taset 

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.  

 Jätkusuutliku arengustrateegia välja 

töötamine 3 järgneva olümpiatsükli 

perspektiivis  (2016-2028), mis 

arvestab tippsportlase elukaart alates 

noorteklassidest absoluuttasemeni.  

 Eesmärk on saavutada 4+ aasta 

perspektiivis olukord, kus meil on 

täiskasvanute tasemel 10 liikmeline 

A koondis (EM finaali ja poolfinaali 

tase) ning koondise jätkusuutlikust 

toetav noorte ja juuniorspordi töö.   

 Aluseks peatreeneri poolt esitatud 

ja juhatuse poolt heakskiidetud 

programm 

 Janno Jürgenson, 

peatreener 

 Toni Meijel, EUL juhatuse 

liige 

 Tõnu Meijel, EUL juhatuse 

liige 

 Liikmed (koondislaste 

treenerid): 

Dmitri Kapelin, Riho 

Aljand, Siiri Põlluveer, 

Heidi Kaasik, Kaja 

Haljaste, Mihhail Krupnin, 

Bruno Nopponen, Mare 

Vierland, Aivi Kulla, 

Gunnar Tõnning, Andres 

Olvik, Merli Didvig 

 

 Puudub süsteemsus koondiste 

moodustamisel, seal püsimisel jne 

 Puudub koostöö klubide vahel ja 

nägemus ühise tippspordi 

arendamise osas 

 Puudub koostöö teiste võimalike 

taustajõududega 

 Koostada tegevusjuhend 

 Hooaja plaan ja selle tutvustus, 

avatud infoseminari vormis (aeg) 

 Kommunikatsiooniplaan – 

koondise päevik 

 Koostöö EOK teaduse- ja 

meditsiinikomisjoniga 

 Täiskasvanud tiitlivõistluste 

normatiivide põhimõtted (EUL 

juhatus peab määratlema 

üldpõhimõtted) 

 

 35 KEUR hooajas 

lisarahastust 

(peatreeneri projekt) 

 Välislaagrid 

(lisarahastusel) 

 Laagrid enne 
tiitlivõistlusi 

Treenerite kogu 

juhatus 
 Keskendub noortespordile ja 

kodumaisele võistlusspordile 

klubilisest perspektiivist.  

 Oluline on EUL liikmesklubide 

tasakaalustatud esindatus – 

regionaalne, suured vs väiksed klubid.  

 Aluseks Trkj tegevusjuhend 

 Audentese ujumisgrupi teemad 

 Erki Vapper, juhatuse liige 

 Vadim Ivlijev, juhatuse 

liige 

 Liikmed:  Toni Meijel 

Keila Swimclubist, Bruno 

Nopponen Viimsi 

Veeklubist, Riho Aljand 

Audentesest, Gunnar 

Tõnning Wiru Swimist, 

Heidi Kaasik TOPi 

ujumisklubist, Mihhail 

Krupnin Tartu 

Ujumisklubist, Vladimir 

Labzin spordiklubist 

Garant , Kaja Haljaste 

Ujumise spordiklubist ja 

Artur Tikkerbär Pärnu 

Ucast. Asendusliige kellegi 

loobumise korral on 

Martin Liivamägi Kalevi 

Ujumiskoolist. 

 

 Kuna hetkel kehtiv tegevusjuhend 

on ajale jalgu jäänud, vaja seda 

uuendada. 

 Tegevusjuhendis arvestada ka 

Tippspordikomisjoni tegevusi 

 

 Võistlusjuhendid ja -korraldus 

o Ka noored ja absoluut 

EMV eraldi 

o Eelujumised ja finaalid 

eraldi 

 Taseme/ märgisüsteem (Erik Vest)  

 Otsest lisarahastust ei 

vaja, väike kulu 

koosolekute 

korraldamiseks ja 

transpordikulude 

katmiseks 2017 aasta 
eelarvesse planeeritud 



Kutsekomisjon  Eesmärk on ühelt poolt tagada 

ujumistreenerite kõrge kutsekvaliteet, 

teiselt poolt soodustada noorte 

treenerite lisandumist.  

 Klubide jaoks on kriitilise tähtsusega 

5. kategooria tase.  

 Kutsekoolituste korraldamine on üks 

potentsiaalne tuluallikas EUL’le – 

täna on puudu kvaliteetsetest 

ujumistreeneritele suunatud 

koolitustest – kõrvaldades selle 

puuduse on võimalik hankida ka tulu 

win-win.  

 Toni Meijel, juhatuse liige  

 Vladimir Kunitsõn – 

Kutsekomisjoni esimees 

 Teised liikmed: Riho 

Aljand, Bruno Nopponen, 

Heidi Kaasik, Merli 

Didvig, Kaire Indrikson, 

Kaja Haljaste, Liisa Roos - 

EOK 

 EOK kutseandmise üldküsimuste 

ning ujumise erialaküsimuste 

kaasajastamine 

 Subjektiivsus hindamisel 

 Vastuolulised eesmärgid – 

kvaliteet vs kvantiteet 1.-5. kutse 

puhul 

 Uue koosseisu valimine või 

praeguse täiendamine. 

 Koolituskalendri loomine 

 EUL poolt korraldatud 

erialakoolitused taseme järgi 

 Koolitused klubides, EULi 

koostöös 

 Endiste tippujujate tagasiside 

 EOK üldainete koolitus koos teiste 

alaliitudega (lisaks EOK omale)  

 Rahastus 2017 aasta 

eelarveprojekti 

planeeritud vastavalt 

2016 aasta reaalsele 

kulule 

 Koolitused peavad 

ennast ise ära 
majandama 

Kohtunike kogu   Tagada reeglite kohane, ladus ja 

korrektne võistluste korraldus.  

 Tõsta võistluste korralduslikku taset 

 Kaasata kohtunike nii, et sellest tekiks 

hulgale inimesi harrastus 

(lapsevanemad, ujujad, üliõpilased)  

 EUL võistluskalendris olevad 

võistlused vastavad 1-3 taseme 

kvaliteedistandardile. Standard ja 

kontroll.  

 Peeter Matt, juhatuse liige 

 Mihhail Krupnin (Fina 

referii) 

 Kaire Indrikson (Fina 

referii) 

 Toomas Kleesment (Fina 

referii)  

 Andres Olvik (Fina avavee 

referii) 

  

 

 Puudub ühtne kohtunike süsteem – 

nii FINA kui EULI 

võistluskohtunike - 

kvalifitseerumine, tarifitseerimine, 

atesteerimine 

 Võistluste läbiviimse reeglistik 

vaja kinnitada 

 Puuduvad koolitusvõimalused 

kohtunikele 

 Erinevate kategooria kohtunike 

täpne määratlemine.  

 Selged juhised võistluste 

läbiviimise reeglitena  

 Korraldada koolitusi ja 

atesteerimisi 

 Ühtsed raportid võistlusjärgselt 

 

 2017 aasta eelarvesse 

planeeritud EULi 

võistluste 

kohtuniketasud ühtse 

tariifina 

 Koolitused peavad 

ennast ise ära 

majandama 

EUL ürituste 

korralduskomisjon 

(võistlused ja 

galad ja muud 
avalikud üritused) 

 

 Eesmärk on teha EUL üritused 

publikut haaravaks, kohapeal ja on-

lines, eeskätt on EUL visiitkaardiks 

võistlused. 

 Kohtunike kogu vastutab ürituste 

tehnilise korralduse eest, käesolev 

kogu meelelahutusliku poole eest 

 Võistlustele lisaks korraldab EUL 

erinevaid pressiüritusi, aastagala ja 

erinevaid promoüritusi oma 

eesmärkide elluviimisel.  

 Simon Renno, juhatuse 

liige 

 Toni Meijel, juhatuse liige 

 Tõnu Meijel 

  

 EMV formaat vajab uuendamist    

IKT komisjon 

 

 Eesmärk on kasutusele võtta 

tänapäevased tehnilised lahendused, 

mis parandavad EUL tegevuste 

efektiivsust (võistlussüsteem, 

ülesandmised jne) 

 Kommunikatsiooni tehnilised 

lahendused, projektijuhtimise 

tarkvarad jne mis aitavad kaasa 

laiapõhjalise struktuuri toimimisele 
(järje hoidmine komisjonide töös) 

 

 Vadim Ivlijev, EUL 

juhatus 

 Marko Tiidla, 

võistlussüsteemid  

 Toomas Kleesment, 

tehniline sekretär 

  

 Praegu töötab www.swimming.ee 

korralikult, tagades EUL huvid ja 

tegevused. 

 Koondatud kogu ametlik info, leht 

uuendatakse „bugid” puuduvad. 

Kodulehe disain on vanamoodne 

(Turundus).  

 Domeen ei ole kaitstud sertiga. 

 Puudub inglisekeelne lühiversioon. 

 Puudu ühes kohas EUL fotoarhiiv 

 swimming.ee/andmebaas/ „Õpime 

ujuma“ hästi tehtud, aktiivses 

kasutuses.  

 Oleks loogiline viia välja teisi 

domeene, nt www.minaujun.ee 

 IT infrastruktuuri arendamine ja 

hoidmine EUL tegevuses 

 Infokanalite struktuuri loomine 

(koostöös Turunduskomisjoniga) 

 Globaalsete ja Eesti andmebaaside 

struktuuri loomine/integreerimine. 

(EUL arhiiv, klubid, sportlased, 

üritused, tulemused) 

 WEB platvormi arendus 

 Mobiilirakendused (ujumise app) 

 Võistluste on-line ülekanded 

 Võistlussüsteemide integratsioonid 

 Teenuste ja andmebaaside 

kaardistus – Spordi koolituse ja 

teabe SA, Vemi ( https://vemi.ee/), 

Sportlyzer…  

 2017 aasta eelarves 

planeeritud büroo ja 

kodulehtede jooksvad 

IT kulud  

 Samuti on planeeritud 

Splash MM kulud-

tulud 

 500 eur peaks 

planeerima kodulehe 

edasiarendamiseks 

  

https://vemi.ee/


 Facebookis peab olema sama 

jagunemine nagu veebis on. 

 www.swimrankings.net Marko 

Tiidla töötab hetkel Taanis, 

koostöö temaga on raskendatud. 

Muidu süsteem toimib, aga vajab 

tihedamat integreerimist 

www.swimming.ee -ga 

 Luua Ujumisliidu FBle alamleht 

minaujun vms..  

 www.eul.ee reserveerida – 

(reserveeritud!) 

Õpime Ujuma 

komisjon 
 Ujumise algõpetuse riikliku 

programmi loomine 

 Riikliku iga-aastase baasrahastuse 

suurendamine KOV’dele 1,1 MEUR 

võrra 

 EUL on Eesti vabariigi keskne toimija 

ja arvamusliider ujumisõpetusega 

seotud küsimustes 

 Ujumise algõpetuse süsteemi 

sertifitseerimine ja seeläbi kvaliteedi 

tagamine 

 EUL liikmed teenuse osutajana 

KOV’dele 

 Pille Pokk, juhatuse liige 

 Helen Link, projektijuht 

 „Õpime ujuma“ 

koolitajad: Vladimir 

Kunitsõn; Maria Trei; 

Julia Kurbat; Bruno 

Nopponen; Janika Tüür; 

Juhan Kolk; Triinu Spriit; 

Ave-Riin Sepp; Vilja 

Ruuda; Marika Tikkerbär; 

Aivi Liiv Kulla; Irina Pani; 

Kaja Haljaste. 

 Algõpetuse edendamisele 

erineval moel abiks:  Gert 

Teder; Maris Jääger; Mikk 

Tiidemann; Andres Olvik; 

Kregor Zirk. 

 Kooliujumisele 1,1 milj 

lisarahastuse taotlus on esitatud 4 

ministeeriumi poolt koos 

õppekavade ja teiste vajalike 

materjalidega 

 Koostatud õpiväljundite ja 40 

tunnise algõpetuse programm 

koostöös ujumisõpetajate, 

treenerite, innove ja HTM-ga 

 Taotlus oli sügisel VV kabineti 

arutelul ja läheb 2017 kevadel 

RES arutelule 

 Kultuuriministeeriumist on olemas 

kinnitus, et saame 2017. aastaks  

ujumise algõpetuse tegevuste 

korraldamiseks 27 000 eurot. 

Toetuse vormistamiseks on  vaja 

esitada KM taotlus detsembri kuu 

jooksul ja toetus rakendub 2017. 

aasta jaanuarist. 

 06.12 teatas asekantsler Tarvi 

Pürn, et lisarahastus kooliujumise 

toetamiseks on olemas 

 Viia teadmine ujumisoskusest iga 

eestlaseni.  

 Koostöös Päästeametiga „Õpime 

ujuma“ koolitused ning 

ujumisoskusest teavitused. 

 Tegeleda ujumise algõpetuse  

tegevuste ellu viimiseks ressursi 

otsimisega - projektid sponsorid. 

 Märgisüsteemi tootestamine ja 

EUL egiidi all toimuva algõpetuse 

branding,märgimüügi 

hoogustamine 

 Rahandusministeeriumile sisendite 

andmine rahastamise skeemidesse.  

 HTM-le ja TÜ Liikumis-laborile 

liikumisõpetuse ainekavadesse  

sisendite andmine seoses ujumise 

algõpetuse uue programmi ja  

õpiväljunditega. 

 Ülevaate omamine erinevate 

piirkondade väljakutsetest seoses 

uue ujumise algõpetuse programmi 

rakendamisega. Lahenduste 

otsimine koostöös piirkonna 

esindajate ja  spetsialistidega.  

 2018. aastast eraldatava summa 

kasutamise seiresüsteemide välja 

töötamine koostöös TÜ 

liikumislabori ja HTMga.   

 2018. aastal rakenduva programmi 

tõhususe ja mõju analüüsi 

metoodika välja töötamine  ja 

rakendamine 

 Õpetajate ja  taristu olemasolu 

ettevalmistamine (õpetajate 

koolitusega jätkamine,  

efektiivsema taristu kasutusskeemi 

välja töötamine) 

 Koostöös ülikoolidega uuringute ja 

küsitluste jätkamine. 

 Kommunikatsioon algõpetuse 

käivitamisele kaasa aitamiseks. 

sh.teavitustöö maakondades (KOV 

otsustajad, koolijuhid, 

ujumisõpetajad) 

 Kultministeeriumist on 

laekumas projekti-

juhtimise raha 30000 

eur 

 Et viia ellu ka teisi 

tegevusi oleks vaja 

veel juurde ca 15-

17000 eur lisarahastust 



 Vajalike ujumise algõpetuse 

õppematerjalidele sisulise osa 

koostamine. 

Taristukomisjon 

 

 Suhtleb KOV’i, 

ministeeriumiesindajate ja 

valitsuseliikmetega (lobitöö).  

 Nõustab KOV’e ja arendajaid ujulate 

projekteerimisel. 

 Eesmärk on teha endast sõltuv, et 

Tallinnasse rajataks 50m 

võistlusujula ning üle-Eestiline 

optimaalne ujulate võrgustik (mõistlik 

perspektiiv) tagamaks algõpetuse ja 

ujumisharrastuse regionaalsed 

võimalused. 

 Erko Tamuri, juhatuse 

liige 

 Merli Didvig 

 Aarne Vello Kersa  

 Erkki Vapper 

 Tõnu Meijel 

 Toni Meijel 

 

 Hetkel on olemas Eestis kaks 50m 

ujulat – Kalev SPA ja Tartu Aura 

 Kalev Spa läheb 31.05.17 remonti 

ja kuigi 8 50m rada säilivad, 

ehitatakse ümber selliselt, et 

võistlustegevust seal korraldada ei 

ole võimalik 

 On olemas kaks 50m sportujula 

projekti, mis on esitatud ka EULile 

ja EOKle – Tondiraba ja TTÜ 

ujulad 

 Üle Eesti ehitatakse pidevalt 

väiksemaid ujulaid kuid nende 

nõustamisvõimalus juba ujula 

planeerimisjärgus ei jõua EULini. 

 Puudu on ka korralikust küttega 

välibasseinist. On olemas Nõmmel 

aga seal ei kasutata olemasolevat 

küttesüsteemi. 

 EUL on aktiivne ja näitab üles 

initsiatiivi, et 50m ujula 

Tallinnasse tuleks või vähemalt 

ehitus algaks järgmise 

olümpiatsükli jooksul   

 Ujulate võrgustiku tugi 

regioonidele - EUL nõustab ja 

konsulteerib kõiki osapooli ujulate 

projekteerimisel või lähteüleande 

loomisel kui ka igapäevasel ujulate 

opereerimisel 

 Koostada dokument vms ujulate 

planeerijatele - Tingimused ujulate 

loomiseks ja võistluste 

korraldamiseks regioonides  

 Luua ujulate võrgustiku EULi 

poolne tugi regioonidele 

 - fikseerida nö nõuandjad 

(sertifitseeritud) 

- fikseerida konsultatsiooni ulatus, 

mida EUL suudab antud 

valdkonnas pakkuda 

 Jälgida algõpetuse tingimustega 

arvestamist planeeritavates 

ujulates 

 Arendada mõtet, et Eestis võiks 
olla üks köetav välisbassein (50m) 

 

Meedia, Branding 
& Fundraising 

 

 Meedianähtavus on aluseks, et edukat 

turundust ja müüki teha. Kui me pole 

nähtavad, pole meid olemas. Meedial 

pole ressurssi ujumist sellel määral 

kajastada, kui me soovime. Samas on 

võimalus ise materjali tootes edukalt 

pildis püsida.          

 Konkreetselt töötama välja ’tooted’, 

mida me ’klientidele’ ’müüme’, 

kaasates professionaalid ja 

reklaamiagentuur.  Kaasata ja 

kasutada ujumise fänne ja fännlust, 

endiseid ujujaid, mis on alus 

lisaresurssidele.  

 Sponsorprogrammid 

 Karol Kovanen, juhatuse 

liige 

 Simon Renno, juhatuse 

liige 

 Pille Pokk, juhatuse liige 

 Kõik juhatuse liikmed kel 

vähegi aega.. 

 Ilmar Ojase  

 Liina Laul 

ALUMNI Grupp  

 Indrek Sei 

 Erki Vabamets, 

Trinity 

 Mark Eikner, IDEA 

 Aldo Suurväli 

 Kaupo Meijel 

  Kommunikatsioonispetsialisti 

palkamine! FB ja uudistevoo 

tootmine meediale 

EUL meediaplaan 2016-2018 

 EULi PR korraldus 

 Alumni ühenduse loomine  

 Erinevad fänniprogrammid, 

tuluüritused, tootemüügid, 

koostööprojektid jne. 

 Oma tegevuste tootestamine ja 

turundamine. 

 Fännireisid võistlustele 

(sporditurism),  

 Korralikud ja huvitavad ülekanded 

meie võistlustest 

 



Revisjonikomisjon 

(kohustuslik) 

 

 

 Ülevaade ja kontroll EULi finantside 

kasutamise üle. 

 Aruande koostamine majandusaasta 

aruande juurde (siseaudit) 

 Erko Tamuri, juhatuse 

liige  

 Triin Jürioja 

 Aivi Kulla 

 EULi revisjonikomisjonil 

puudu 1 liige 

 Seoses 2015 aasta segadustega ja 

üleminekuga uuele 

raamatupidamissüsteemile ei ole 

veel väga head ülevaadet ja 

analüüsi EULi tuludest-kuludest 

jooksvalt 

 2016 on üle mindud Directo 

programmi, mis võimaldab vastav 

analüüs saada 

 Koos 2017 aasta eelarvega 

korrastada ja viia vastavusse 

Directo programmis olev ning 

EULi „eelarvepuu“, mis 

võimaldaks kiirelt ja ülevaatlikult 

teha analüüse ka jooksvalt 

 

 Lisarahastust ei vaja 

EUL ajaloo ja 
kroonika komisjon 

 

 Lauasahtlitesse ja veebiavarustesse 

koguneb asjaarmastajate poolt palju 

huvitavat materjali. Peame selle 

süstemaatiliselt kokku koguma, sellest 

moodustub meie lugu, Eesti ujumise 

ajalugu 

 Tõnu Meijel, juhatuse liige 

 Toomas Kleesment 

 Toivo Viilep 

 Enn Lepik 

 

 Ülevaade ajaloost olemas juba 

praegu, suurem kokkuvõte 

tehtud100a puhul – Toivo Viilepilt 

 Iga-aastast tulemuste ja aasta 

kokkuvõtvat raamatut teeb 

jooksvalt Toomas Kleesment. 

 Aastaraamatute toimetamine 

 Jooksvalt ujumise tähtsündmuste 

kogumine ’Ujumine 110’  

 Eesti ujumise fotopanga loomine 

koostööd klubide, ujujate ja teiste 

erakogudega 

 Luua Eesti Ujumise Hall of Fame 

 Ujumise ajalooraamatu 

väljaandmine, (kaas) toimetajaks 

ja kirjutajaks on pakkunud Devil 

Tserp 

 Hetkel on eelarvesse 

planeeritud ainult 

aastaraamatute 
tegemine (50tk) 

Avavee ujumise 

komisjon 
 Olümpiaala! Avavee kui ujumise 

olulise võistluspordiala 

propageerimine klubide juures 

 Potentsiaal harrastusujujate 

kaasamiseks ja üritusteks.  

 Vahend propageerida ujumisoskuse 

vajadust. Vajab rohkem tähelepanu ja 

arendamist liidu poolt. 

 Koostöö ’Ürituste korraldamise’ ja 

’Õpime Ujuma’ komisjoniga 

 Koostöö Triatloniliiduga 

 

 Toni Meijel, juhatuse liige 

 Kristiina Arusoo 

 Bruno Nopponen 

 Andres Olvik 

 Toomas Kleesment 

 

 EUL egiidi all toimuvad avavee 

ujumise etappidel osaleb kindel 

seltskond, mis ei ole väga suur. 

- 2015 osales 191 

- 2016 osales 200 

 Selline on olnud osalus läbi 

aastate. 

 Üks võistlus, kus on alati rahvast, 

on Väike väin (Muhumaalt 

Saaremaale) kuna on atraktiivne ja 

traditsiooniline. 

 Väga palju oleneb ilmast ka nendel 

võistlustel. 

 Pole kaasatud meelelahutuslikku 

poolt 

 Võiks lubada ka kalipsoklassi, et 

suurendada osalejate ja 

kaasaelajate arvu.  

 Probleemiks võib olla ka see, et  

suvi on juba nö puhkus, treenerid 

ning lapsed ei taha tegeleda enam 

spordiga. 

 Peaeesmärgiks  - ujumisoskuse ja 

turvalisuse arendamine avavees, 

kaasates teisi veetegevusega 

seotud organisatsioone ja üritusi.  

 Soome – Eesti teateujumine koos 

Reval merekoolituse jt. 

merepäästeteemaliste 

organisatsioonidega. Meie poolt 

ujujad+võistluste konseptsioon, 

teiste osapoolte poolt kõik muu. 

 EULi poolt alustades nö Avavee 

Noortesarjaga, mille kaudu 

kasvatada avaveeujumise 

osalejaskonda 

 Kaasata teisi alaliite – Triatloniliit 

 Koostöö Õpime Ujuma projektiga, 

märgiujumine. 

 Koostöö vetelpäästega randades ja 

võistluste korraldamisel. 

 Avavee ujumise toomine 

rahvaspordiürituste juurde, näiteks 

osaks kõrvemaa neliküritust 

 Koostöö teenusepakkujatega 

võistlustel – meelelahutus, 

toitlustus (R-Kiosk?)  

 Teha praegustele etappidele ühine 

formaat võistluste läbiviimiseks 

 Leida võimalusi etappidel 

ajavõtusüsteemi kasutamise 

toetamiseks 

 Nii 2016 kui ka 2017 

aasta eelarves on 

Avaveeujumise 

eelarves 700 eur, mille 

katab ära osalus. 

 

Masterujumise 

komisjon 
 Sihipärane meisterujujate hulga 

kasvatamine.  
 Peeter Matt, juhatuse liige 

 Toomas Kleesment 

 Kaupo Meier 

Olemas väga tugevad mastersid, ka 

veepallis.  Endiseid ujujaid on palju 

rohkem, kui neid meisterujumise 

  



 

 Endiste ujujate tagasitoomine ala 

juurde.  

 üritustel osaleb. See on ressurss kogu 

EUL’le, tuua inimesi tagasi oma ala 

juurde, harrastajatena ja toetajatena. 

Taliujumise 

komisjon 

 

Rohkem siduda EUL muu tegevusega või 

teiste komisjonidega Tulemas EMV 

jaanuaris ja  MM Tallinnas 2018. 

 Simon Renno, Juhatuse 

liige 

 Bruno Nopponen 

 Jaanika Tüür 

 Henri Kaarma 

 

Mõnusale entusiasmile põhinev ja 

avalikku tähelepanu köitev.  
  

Klubide arendus Kuigi enamuses MTÜ’d, toimivad klubid 

väikeettevõtetega samadel alustel. Peavad 

oma ’toodet’ müüma ja ennast iseseisvalt 

ära majandama ning ’omanikele’ ja 

’töötajatele’ leiva lauale tooma. 

Ettevõtluskoolitus ja muud teenused 

klubidele, mis aitavad ujumisklubisid 

konkurentsis edukaks jääda. 

 

 Juhatus   Igal liikmesklubil on oma 

nimeline kontaktisik juhatuses, 

lepitakse kokku ja teavitatakse 

klubisid 

 Juhatuse liikmed kaardistavad 

oma kontaktklubide soovid ja 

mõtted 

 2017 kevade jooksul plaan, mis 

käivitub 2017 sügisel 

 


