
Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 20.03.19 

Kellaaeg 13.00 – 15.00 

Asukoht EULi koosolekute ruum 

Osalejad  Karol Kovanen, Erko Tamuri, Tõnu Meijel, Simon Renno, Pille Pokk, Toni 
Meijel, ja Peeter Matt 

Osalejad, Kutsutud Pille Tali, Ramo Kask 

Puudujad Vadim Ivlijev, Erkki Vapper 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
 
1. EULi 23.03.19 üldkoosoleku info.  
2. Balti MV 2019 rahastamine 
3. Sponsorite seis  
4. Koondislaste lepingute seis ja kokkuvõte koondislaste eesmärkidest 2019 aastal  
5. EUL arengukava töögrupi ülevaade  
6. Eesti MV 100 tähistamine ja EUL 85 tähistamine 
7. Stipendiumikonkursi väljakuulutamine. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 

1. EULi 23.03.19 üldkoosoleku info.  
Arutati läbi Üldkoosoleku kodukord, päevakorra punktide esitajad ning muud protseduurid. 
 

2. Balti MV 2019 rahastamine  
Vanusegruppide peatreenerid tegid EULi juhatusele ettepaneku, et lisaks koondislastele 
finantseerida tagant järele ka iga vanuseklassi 12 paremat punktitoojat, arvestusega 100 
eur/ujuja (majutus 2x35 eur+stardimaks 10 eur + transport 20 eur), vastavalt kulutustele. 
Info on läbinud ka 13.03.19 toimunud TrkJuhatuse koosoleku.  
Eelarvesse on planeerinud ainult koondislaste toetus, summas 2000 eurot, otsusest 
tulenevalt võib esialgse arvestuste põhjal see summa tõusta 3500 euroni. 
OTSUS: nõustuda peatreenerite ettepanekuga. 
 

3. Sponsorite seis. 
Ülevaade Ramo Kask´lt: 
Eesti Ujumisliidu koostööpartnerid seisuga 20.03.2019 – Arena (Proswim), BCS Itera, 
Europark, SiS – Science in Sport, Salon+, Synlab. Hetkel läbirääkimised ühe ettevõttega 
pooleli. Leidub projektipõhiseid toetajaid auhindade näol EUL´i võistlusteks ja üritusteks. 
 

4. Koondislaste lepingute seis ja kokkuvõte koondislaste eesmärkidest 2019 aastal. 
24-st koondislasest on lepingud allkirjastanud 18. Koondislaste eesmärgid on esitatud 
puudulikult. Toni Meijel teeb veelkord meeldetuletuse kõikidele koondislastele ning bürool 
mitte välja maksta toetusi ning lähetusi neile, kellel dokumendid korras ei ole. 
 



5. EUL arengukava töögrupi ülevaade. 
Ülevaade töörühma juhilt Peeter Matilt: 
Töörühm: Peeter Matt, Karol Kovanen, Simon Renno, Erko Tamuri, Pille Pokk, Tõnu Meijel 
Töörühma esimene koosolek toimus 13.03.2019, teemaks: Projekti struktuur ja põhimõtted. 
Esialgsed otsused: 

 Arengukava poolt hõlmatav periood: 2020-2032 (hõlmaks olümpiatsüklit) 

 Arengukava peaks valmima märts 2020 (kinnitatakse EUL üldkoosolekul 

 Arengukava ülevaatamine võiks toimuda kord aastas, et võimalikud muutused 
saaksid arvesse võetud 

 Kaasata võimalikult palju sidusrühmi, et tagada laiapõhjaline toetus 

 Kuna EUL on klubide liit, siis EUL eesmärk või eesmärgid peavad olema kooskõlas 
klubide eesmärkidega 

Järgmised sammud: 

 Viia läbi sidusrühmade kaardistus ning küsitlus kaasates eksperte 

 Kaardistada valdkonnad/teemad, mida sidusrühmadega käsitleda 

 Täpsustada projektiplaani vastavalt eelmistele punktidele 

 Korraldada Töörühma regulaarsed koosolekud ning anda Juhatusele kord kuus 
ülevaade tehtust 
 

6. Eesti MV 100 ja EUL 85 tähistamine.  
Ülevaade Pille Talilt: 
Initsiatiivgrupp (Liina Laul, Toomas Kleesment, Toivo Viilep, Tõnu Meijel, Ramo Kask ja Pille 
Tali) on koos käinud kaks korda ja plaanitud on järgmised tegevused: 

 Teavitus EMV 100 alates aprill – EMV 100 logo esitlus, FB küsimused ja loosimised 

 EMV ajaks Aurasse üles 15 stendi Eesti ujumise alaloost 

 11.05.19 või 12.05.19 teha põhiline pidustuste päev – teateujumised kahe osa vahel, 
juhatuse vastuvõtt jne 

 Erikujundusega medalilindid, ujumismütsid, õhtupallid. 

 Uus, kõike tähtpäevi kajastav statistika ja pildimaterjaliga raamat ilmuks selle aasta 
lõpus ja võtab enda alla nii EUL 85, EMV 100 kui ka Eesti ujumine 110 (mis saab täis 
2020) teemad. Trükise esitlus ja jagamine Gala ajal 2020.  

 Ürituste eelarve koostamisel, plaanis on taotlused Kulkasse. 

 Koostamist vajab ka täpsem meediaplaan. 

 Järgmine koosolek 13.nädalal. 
 

8. Stipendiumikonkursi väljakuulutamine.  
Kuulutada välja stipendiumikonkurss downi-sündroomiga ujuja tiitlivõistluste 
ettevalmistuseks. 
 
Järgmine koosolek 17.aprill 2019. 
Bürool kokku panna investeeringute vajadused koos summadega (elektroonika jms. 
vahendid). 


