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PÄEVAKORD: 

1. Audentese ujumisgrupi teemad 
2. EULi eelarvest. 
3. Peatreeneri koha täitmise (või muud) ettepanekud alates 01.08.2017. 
4. Sportlaste lepingute kinnitamine.  
5. Ülevaade komisjonide tööst. 
6. Avaveeujumise kalendri ja EMV juhendi kinnitamine 
7. EULi liitumine EOK väljatöötatud programmiga „Hea juhtimise tavaga 

spordiorganisatsioonis 
8. ENOFile esindaja määramine.   
9. SK Nord avaldus EULi liikmeks astumise kohta. 

 
OTSUSED ja ARUTELUD: 
 

1. Audentese ujumisgrupi teemad. 
Ülevaate olukorrast tegid Audentese SG direktor Priit Ilver ja ujumisgrupi treener Siiri 
Põlluveer. 
Ujumine saab uuest kooliaastast juurde 2 kohta, ehk kokku 12.  
EOK ja HM leping kehtib veel 3 aastat, kuni 2020. Uus hange on juba välja kuulutatud. 
EOK ootab EULi seisukohta ujumistreeneri juriidiliselt kuuluvusest. Kui viimased neli 
aastat on treenerid olnud alaliidu töötajad, siis nii Audentese direktor kui treener näeb, 
et töö paremaks korralduseks oleks mõistlik viia Siiri Põlluveeri tööleping üle Audentese 
SG alla. Nii treeneri kui sportlaste valik ja kriteeriumid jäävad endiselt EULi otsustada. 
 
OTSUSTATI: 
Teha EOKle teade, et viia alates 2017/2018 õppeaastast Audentese ujumisgrupi treener 
Siiri Põlluveer üle Audentese SG alla. 
 
2. EULi eelarvest. 
Pille Tali andis ülevaate 5 kuu seisust - EULi eelarve on plaanikohaselt täidetud. 
Sponsorrahade leidmise võimalused: 
- hetkel puudu veel ca 20 tuhat eurot, et täita kõik EUL eeldatavad kulutused 2017 

aastal.  



- võimalikud uued toetajad  - Jungent, VKG, Salon+, Sportland.  
- Meedia, Branding ja Fundraising komisjonil eesotsas Simon Rennoga kaardistada 

võimalikud toetajad ning ajakava ja alustada läbirääkimisi nende ettevõtete 
esindajatega.  

- Seoses Kulka toetusega Eesti Ujumise ajalooraamatule, väheneb EULi kohustus 
vähemalt 10000 euro võrra. 

 
3. Peatreeneri koha täitmise (või muud) ettepanekud alates 01.08.2017. 
OTSUS: 
kuulata kõigepealt ära Treenerite kogu ja Treenerite kogu juhatuse ettepanekud 
võimalike edasiste tegevuste osas. Ettepanekud esitada hiljemalt 05.07 juhatuse 
koosolekuks 
 
4. Sportlaste lepingute kinnitamine.  
OTSUS: 
Juhatus vaatab üle ettepanekud, mis on veel vahepeal laekunud ning kinnitab lepingu e-
hääletuse teel hiljemalt 05.07.2017  
 
5. Ülevaade komisjonide tööst. 
 
Taristukomisjon: 
1. jätkati „Ujulate kaardistuse“ projektiga. EUL büroo on esimesed TOP30 ujula 

taustainfo suures osas kokku pannud. 
2. viidi ellu esimene töötuba teemal „Taristu kommunikatsioonistrateegia“, mille 

eesmärgiks on välja töötada lühi- ja pikaajalised tegevuskavad, kuidas lähiaastatel 
mõjutada erinevates sihtgruppides ujulate ehitamise vajalikkust. Põhifookus  - min 2 
50 m ujulat Tallinnasse.   

3. kohtuti mitmete taristuobjektide algatajate, läbiviijate kui ka otsustajatega.  
4. planeerides tuleviku töömahte taristu teemadel, vajab EUL büroo lisajõude, et antud 

teemaga professionaalselt edasi tegutseda.  
 

Eelarvekomisjon 
1. peatreeneri poolt on esitatud ka tippspordi kulude min programm, kui oodatud 

lisafinantseeringut ca 20 000 sponsoritega ei õnnestu katta. Vastav materjal on ka 
juhatusele eelnevalt edastatud. 

2. koosolekute vahelisel ajal uusi toetajaid pole büroo andmetel lisandunud 
 
 
 
 
Ajaloo ja kroonika komisjon (ujumisraamatu teemaline) 
Deivil Tserp -  enamus persoonilugusid valmis, juuni lõpuks on hetkel planeeritud kogu 
materjal kokku saada. Puudu veel ka Arena ja Kalev  - mõlemad on lubanud selles 
projektis osaleda, mis mahus, selgitab veel Pille. 
Deivil Tserp sai Ela ja Sära stipendiumi summas 15 600 eur. 



Pille Tali tegi ülevaate tellimustest ja toetustest. Tänase seisuga ette tellitud 269 
raamatut, summas 5054 eur. Klubidelt toetusi summas 3500 eurot, teisi toetajaid 450 
eurot. 
Tähtsad kuupäevad: 
Raamatu materjal peab olema Deivili käes 30.juuni. 
Raamatu trükivalmis materjal peab olema Pille käes 20.september 
Trükiaeg 30 päeva 
Raamat ilmub 01. november. 
Viimane ettetellimine 19 euroga on 15.september, edasi 25 eurot kontorist, 29 eurot 
poest. 
Hiljemalt 30. juuniks paika ka kaanepilt ja raamatu alampealkiri. 
 
Avaveeujumise komisjon 
Pani paika EMV juhendi ja seeriavõistluse üldjuhendi. 
Koostas ja kinnitas kalendri. 
Tegi ettepaneku EULi juhatusele, kuidas määrata avaveeujumise tiitlivõistlustele 
lähetamise EULi poolsed kriteeriumid ja toetused (aja puudusel jäi arutelu EULi juhatuses 
ära ja võetakse ette järgmisel koosolekul). 
 
Alumni grupp: 
Endisi ujujaid ning ujumisega seotud olnud inimesi on Eestis palju. On nii neid, kes 
aktiivselt ka 
praegusel hetkel ujumismaailmaga kursis on, kui ka neid, kes sellest kaugenenud on. 
Eesti 100juubeli puhul võiksime eesmärgiks võtta kokku koguda nii endised kui ka 
praegused ujumisega seotud isikud ning seeläbi meie ujumiskogukonda kasvatada ning 
tugevdada - olümpialased läbi aegade, endised ujujad – nii tippujujad kui ka harrastajad, 
kellele ujumisoskuse vajalikkus südamelähedane on. Seal hulgas võiksid olla ka eri 
ajastute võtmeisikud. 
Mis võiksid olla ujumise alumni eesmärgid? 
● Nö Eesti ujumise “geenivaramu” või virtuaalmuuseumi loomine ja elushoidmine. 
Ideaalis võiks olla keskkond, kus on erinevate ajastute ujujate fotod, lood ning miks mitte 
ka videod. See peaks olema keskkond, kuhu on võimalik kõigil materjale üles laadida ning 
kus indekseerimine on nii lihtne, et iga üles laadija saab ise oma failide indekseerimisega 
kerge vaevaga hakkama. Ka selle osa saab Eesti 100’ga siduda nt Kui palju eestlasi on 100 
aasta 
jooksul ujumistrennis käinud? jms. 
● Tippujumise toetamine.  Seda siis nii üldises mõttes sellest kõneldes kui ka reaalse 
toetussüsteemi loomiseni välja. Ideaalis võiks tekitada võimaluse püsikorraldusega Eesti 
tippujumist toetada – olgu selleks siis 2 €, 5 €, 10 € vms kuus. Toetajate enda valik. 
● Olümpia ujula idee toetamine.  Ujumise alumni võiks selgelt toetada Olümpia ujula 
loomist Eestisse ning selles osas ka avalikult kaasa rääkida. Siin saaks moodustada ka nö 
survegrupi, kes selle teemaga tegeleksid ning kuhu kuuluksid nt olümpialased (k.a. 
triatleedid jt, kes korralikku basseini vajavad) 
 
6. Avaveeujumise kalendri ja EMV juhendi kinnitamine. 
OTSUS: 
Kinnitada avaveeujumise EMV juhend ning 2017 hooaja kalender. 



 
7. EULi liitumine EOK väljatöötatud programmiga „Hea juhtimise tavaga 
spordiorganisatsioonis“. 
Hea Tava Spordis - avatud elektrooniline andmebaas 
http://www.sport.ee/hea_juhtimise_tava/ kus kõik EOK liikmed saavad kinnitada oma 
organisatsiooni liitumist „Hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis“. EOK soovib, et 
juhatuse tasandil sellega liitutakse, ehk vaja taha juhatuse otsus. 
OTSUS: 
Liituda EOK väljatöötatud programmiga „Hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis“. 
 
9. ENOFile esindaja määramine. 
OTSUS: 
Määrata lisaks parema sportlase treenerile ujumisdelegatsiooni esindajaks Pille Tali. 
 
10. Spordiklubi Nord avaldus EULi liikmeks astumise kohta. 
OTSUS: 
Rahuldada SK Nord liitumisavaldus ja võtta SK Nord vastu EULi liikmeks. 
 

       11. Muud küsimused. 
Peatreener Janno Jürgensonil teha juhatusele kirjalik ülevaade JEMi ja MMi sportlaste 
eesmärkidest antud võistlustel hiljemalt 26.juuniks 
 
 
Järgmine EULi juhatuse koosolek toimub 05.07.2017 

http://www.sport.ee/hea_juhtimise_tava/

