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EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU  PROTOKOLL 

26. aprill 2015.a., algusega kell 12:00, koosolek lõppes 15:50. 
Liivalaia 33, Tallinn 

 
Päevakord: 
 
Koosoleku avamine ja rakendamine – K.Kovanen: 

- koosoleku kvoorumi fikseerimine 
- juhataja valimine 
- protokollija valimine 
- häältelugeja valimine 

1. Päevakorra ja kodukorra kinnitamine 
2. 2014 tegevusaruanne – K.Kovanen 
3. 2014 majandusaruanne - E.Tamuri 
4. Revisjonikomisjoni  hinnang  2014.a.-le 
5. Küsimused, vastused 
6. 2014 tegevus- ja majandusaruannete kinnitamine 
7. Põhikirja muutmine – K.Meier 
8. 2015 tegevuskava esitlus 
9. 2015/16 litsentsimaksu kinnitamine 
10. 2016 liikmemaksu kinnitamine 
11. 2015 eelarve esitus ja kinnitamine 
12. Revisjonikomisjoni valimine 
13. Märgiujumine 2015 ja Õpi ujuma raamatu tutvustus 
14. Sõnavõtud  

 
 
Osalesid: 
 
Liikmed: esindajad 26 liikmesorganisatsioonist. 

Osalesid ka EUL juhatuse liikmed Erko Tamuri, Kaupo Meier, Arto Aas, Karol Kovanen, Antti 
Moppel, peatreener Riho Aljand ja tegevjuht Oliver Kontram.  

 
Koosoleku protokoll: 
 
1. Koosoleku kvoorumi fikseerimine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja 
valimine 

Koosolekul oli esindatud 26 liikmesorganisatsiooni. Riho Aljand andis täiendavalt teada, et 
kuna Arena TSK on 23.04.2015.a. esitanud EUList väljaastumise avalduse, mille EUL juhatus 
rahuldas ja arvas Arena TSK EUList välja seisuga 26.04.2015.a., siis on kohal täpselt 2/3 
kõigist liikmesorganisatsioonidest. 
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Koosolek valis: 
koosoleku juhatajaks – Karol Kovanen; 
häälte lugejaks – Tõnu Meijel; 
protokollijaks – Marika Tikkerbär. 

 
2. Toimus päevakorra tutvustamine 

Karol Kovanen tegi ettepaneku päevakorda lisada punkt  – EUL uue tegevjuhi tutvustamine. 
Täiendatud päevakord p. 4 – tegevjuhi tutvustus, kinnitati 26 poolt häälega. 

 
3. K. Kovanen andis ülevaate 2014. a. tegevusaruandest (lisa nr. 1 – 2014.a. 
tegevusaruande presentatsioon) 

Pikem arutelu toimus nn. „Olümpiaujula“ ehitamise planeerimise teemadel. Arto Aas andis 
täiendavalt teada, et TTÜ on valmis panustama vastava krundiga praeguse spordihoone 
kõrval , aga ei ole leitud ühtegi EL toetusmeetmestikku, mille kaudu saaks kaasfinantseerida 
Olümpiaujula ehitamist Tallinna. Püsib lootus teha koostööd Tallinna Linnavalitsusega, et 
näiteks Tondiraba Jäähalli kõrvale ka Olümpiaujula kerkiks.  

Noorteprogrammist rääkides andis Riho Aljand teada, et kondikava on olemas ja koostöös 
Evelyn Seppaga saab see peatselt ka valmis, aga täpset tähtaega lubada on raske. 

Karol Kovanen möönas, et kuigi palju tööd on juhatuse poolt tehtud, siis ei paista see alati 
välja, aga inimeste lisandumisega tegevjuhtkonda hakkab ka sisekommunikatsioon 
regulaarsemalt toimima. Sellegipoolest on määrav meie kõigi omavaheline koostöövalmidus, 
tuju ja tahe! Palve ka klubide juhtkondadele, et edastaksid infot edasi ujujatele!  

Enn Lepik küsis, kas meil on vahepeal EULi klubisid ka juurde tulnud? Riho Aljand vastas, et 
tulemas ei ole, aga üks on eeldatavasti lahkumas. Nimelt Lasnamäe UK`s tegevust ei toimu.  

Karol Kovanen lisas, et lasteaia basseinid, ujumise algõpetuse koolituse programm, jmt 
initsiatiiv annab hea väljundi, et tekiks uusi ujumise klubisid Eestis. On olemas toode, on 
kontseptsioon, mida pakkuda ja seeläbi on põhjust kuuluda ka EULi.  

Tõnu Meijel küsis, et esitatud materjalide alusel tundub, et ujujate arv on kasvanud? Kas see 
tuleb sellest, et muudetud sai litsentsiga sportlaste vanust? Riho Aljand vastas, et täpset 
analüüsi ei ole veel tehtud.  

Indrek Sei küsis, et kas EUL juhatus on saanud kätte Keila SC poolt saadetud küsimused ja 
palus selle osa ka protokollida. Karol Kovanen vastas, et EUL juhatus on küsimused kätte 
saanud ja saadab Keila SC`le, aga ka teistele klubidele kirjaliku vastuse. 

Indrek Sei päris seepeale, et EULi tegevjuhtkonnaga seotud muudatused muudavad päris 
palju ka juhtimise struktuuri olemust ning seeläbi puudub hetkel selgus selle kohta, et mis 
teemadega ja kelle poole pööruda? Millest tingituna selline suur muutus? Karol Kovanen 
vastas, et EUL juhatuse pädevuses on struktuuri muudatused ning struktuuri muutuse kohta 
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sai räägitud ka juba eelmisel üldkoosolekul. Kõik algab sellest, et EULi tegevjuhtkonda on 
vaja juurde inimesi ja kompetentsi, see on selge nii klubidele, kui ka EUL juhatusele.  

Indrek Sei küsis täpsustavalt, et kas tegevjuhtkonna vastutusalad on paigas? Samuti, et millal 
on klubidel võimalik saada sellest ülevaadet? Karol Kovanen vastas, et vastutusalad on 
paigas ning peagi anname sellest ülevaate ka klubidele.  

Indrek Sei täiendas, et administratiivvõimekuse tõttu võiks abi saada ka mitte ainult 
treenerite kogu, vaid abi ja tähelepanu võiks välja jõuda ka klubideni. 

 
4. Uue tegevjuhi tutvustamine 

Oliver Kontram tutvustas ennast, et ootab oma väljakutset MTÜ Eesti Ujumisliidu 
tegevjuhina ning ei jõua ära oodata oma esimest tööpäeva, milleks on 05.05.2015.a. Oliver 
tuleb mittetulunduse sektorist, kus ta 14 aastat juhtis YFU Eestit. Seejärel tutvustas Karol 
Kovanen ka 01.07.2015.a. alustava spordijuhi Pille Tali tausta. Nimelt on Pille tugeva spordi 
ringkonna taustaga ning ta tuleb Ujumisliitu tööle Tartu Ülikooli Akadeemilisest 
Spordiklubist.  

 
5. 2014 majandusaruande tutvustamine 

Erko Tamuri tutvustas eelmise aasta majandusaruannet (vaata lisa nr. 2). Toimus arutelu 
ning Erko Tamuri vastas tekkinud küsimustele.  

 
6. Revisjonikomisjoni hinnang 2014 aastale 

Revisjonikomisjoni juht Triin Jürisoo andis teada, et suures pildis on EUL raamatupidamisega 
kõik väga hästi. Dokumentide korrektsusega võiks rohkem vaeva näha, aga samas 
etteheiteid ei ole. Kiidame heaks. 

Revisjonikomisjoni aruanne pandi hääletusele. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26 , vastu 0, erapooletuid 0. 
 
 
7. 2014 tegevus- ja majandusaruannete kinnitamine 
 
Tegevuse ja majandusaruanne pandi ühiselt hääletusele. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26 , vastu 0, erapooletuid 0. 
 
 
8. Põhikirja muutmine 

Kaupo Meier tutvustas EUL uue põhikirja komisjoni (Kaupo Meier, Arto Aas, Erko Tamuri) ja 
neile laekunud liikmete ettepanekuid. Selgituskiri on toodud lisas nr. 3. 
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Ettepanek 1 (Kaupo Meier, Erko Tamuri):  loobuda sisseastumismaksust. Kui tuleb maksta 
regulaarset liikmemaksu, pole tarvidust lisamaksu järele. Annab võimaluse uutele liikmetele 
vähendada liitumisega kaasnevaid kulusid. 

Hääletati põhikirja punktide 11 ja 12 uues sõnastuses kaotada ära liikmemaks.  
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0.  

Ettepanek 2 (My Fitness, Vello Liivamägi): sõnastada ümber p.11. alljärgnevalt: 
Liidu liikmeteks võivad olla nii äriühingutena kui ka mittetulundusühingutena tegutsevad 
spordiklubid, -seltsid ja –ühendused ning muud seaduses sätestatud isikud, kes 
täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuvad regulaarset 
liikmemaksu. Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda Liitu ainult oma spordiklubi, -seltsi, 
ja -ühenduse kaudu. 
 
Hääletusele läks punkti 11 uus sõnastus.  
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0 
 
Ettepanek 3 (Erko Tamuri):  täiendada ja täpsustada liidu liikme kohustust. Hääletusele läks 
punkt 18 lõoige 2 uues sõnastuses:  
18. Liidu liikmed on kohustatud: 
2) pühenduma ujumisalade arendamisele ja kaasa aitama ujumisalade harrastuse kasvule; 
 
Hääletusele läks punkti 18.2 uus sõnastus.  
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 

Ettepanek 4 (Kaupo Meier, Arto Aas, Erko Tamuri): täiendada põhikirja p.20 esitatud lausega 
20. Üldkoosolekul osalevad Liidu kõikide liikmete esindajad. Konkreetse esindaja või 
esindajate määramine üldkoosolekule kuulub iga liikme pädevusse. Iga esindaja tõendab 
oma volitusi lihtkirjaliku volikirjaga. Igal liidu liikmel on 1 hääl. 

Hääletusele läks punkti 20 uus sõnastus.  
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Ettepanek 5 (Arto Aas): Põhikirja p. 21.5 annab üldkoosoleku pädevusse ka eelarve 
kinnitamise. Kas see on ikka vajalik või tuleks anda juhatuse pädevusse, kus see reaalselt on? 
3-4 kuud peale aasta algust eelarvet kinnitada on tobe. Pealegi tuleks siis kinnitada 
Üldkoosolekul ka kõik eelarve muudatused, mis EULis ju tihti juhtuvad. Reaalselt seda ette ei 
kujuta, see on arutelu koht.  
 
Arutelu tulemusena tehti täpsustatud ettepanek eelarve kinnitamine üldkoosoleku 
pädevusest ära võtta ja lisada see juhatuse pädevusse (täiendada ka põhikirja punktid 21.5 ja 
33.3).    
 
Hääletati täiendatud ettepanek 5. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Ettepanek 6 (Arto Aas, ujumisklubid TOP, Briis, Viimsi UK, Keila Swimclub, Tabasalu UK, 
Ujumise UK): lisada üldkoosoleku pädevuste hulka ka presidendi valik.  
 
21. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva 
põhikirjaga või seadusega juhatuse pädevusse. 
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:  
6) liidu presidendi,  juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine; 
 
Peale põhjalikku arutelu toimus hääletus punkti 21.6 täiendamise osas. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Ettepanek 7 (ujumisklubid TOP, Briis, Viimsi UK, Keila Swimclub, Tabasalu UK, Ujumise UK): 
lisada üldkoosoleku pädevuste hulka ka peatreeneri valik.  
 
Peale sisukat arutelu toimus hääletus. 
OTSUS: mitte kinnitada. Poolt 6, vastu 16, erapooletuid 4. 
 
Ettepanek 8 (Erko Tamuri): lisada alternatiivne võimalus üldkoosolekul ka võtta päevakorda 
küsimusi, mis eelnevalt polnud teatatud (põhikirja punkt 23). Praegune võimalus on ainult 
juhul, kui kõik liikmed on 100% üldkoosolekul esindatud.  
 
23. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole Liidu liikmetest. 
Kui üldkoosolek ei ole ülal sätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid 
vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama 
päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul 
esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks 
liiget. Kui üldkoosoleku kokku kutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole 
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul on 
esindatud kõik liidu liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on 
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.  
 
Kiireloomuliste (päevakorra projektis mitteolevate) küsimuste päevakorda võtmine võib 
toimuda ainult erandkorras Üldkogu otsusel tingimusel, et selle poolt on kõik üldkoosolekul 
registreeritud liikmed. Kiireloomulistena ei või päevakorda lülitada Liidu põhikirja 
vastuvõtmise ja muutmisega ning Liidu eesmärgi muutmisega ja tegevuse lõpetamisega 
seotud küsimusi, välja arvatud siis, kui Üldkogul on esindatud kõik liikmed. 
 
Hääletusele läks punkti 23 uus sõnastus.  
OTSUS: kinnitada. Poolt 23, vastu 1, erapooletuid 2. 
 
Ettepanek 9 (Arto Aas): juhul kui Üldkoosolek otsustab valida president eraldi, tuleb p 27 
sõnastada alljärgnevalt: 
27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Liidu juhatusse kuulub koos liidu presidendiga 
vähemalt viis liiget. Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse 
liikmete täpse arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline 
isik. Juhatuse tööd juhib liidu president.  
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Ettepanek 10 (Arto Aas, ujumisklubid TOP, Briis, Viimsi UK, Keila Swimclub, Tabasalu UK, 
Ujumise UK): täiendada põhikirja p.28 presidendi valiku tingimustega. 
 
Arto Aas pooldab põhimõtet, et juhatuse liikmeid valitakse enim hääli saanud põhimõttel. Ei 
pea olema vähemalt ½ poolthäält Üldkoosoleku osalejatest, sest nii võib valituks osutumine 
kujuneda liiga keeruliseks. Mõni väiksem klubi või ala ei pääsegi siis kunagi juhatusse, kuigi 
ruumi oleks. Küll aga võiks ½ poolthäälte nõue jääda kehtima otsevalitava presidendi puhul.  
 
Alternatiivettepanek antud punkt sõnastada on alljärgnev: 
 
28. Liidu presidendi valimistel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat eeldusel, et 
kandidaadi poolt hääletavad üle poole selle kandidaadi valimiseks õigust omavad 
üldkoosolekul osalevate Liidu liikmete esindajad. Presidendil on õigus esitada juhatuse 
liikmete kanditaate. Juhatuse liikmete valimistel osutuvad valituks enim hääli saanud 
kandidaadid. Valimisi võib korraldada mitmes voorus.  
 
Hääletati ettepanekud 09 ja 10. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0.  
 
Ettepanek 11 (Kaupo Meier): lisada punkti 33 lõige 7 ka ametijuhendid ning võtta lõige 8 
peasekretäri roll välja, siis saab juhatus ise otsustada, kas peasekretär, tegevjuht, või muu 
tegija. 
 
Ettepanek 12 (Erko Tamuri, Arto Aas): kuna siiani polnud peatreeneri institutsiooni 
fikseeritud põhikirjas, siis on ettepanek see fikseerida juhatuse pädevuse valdkonnas. 
 
Hääletatakse punkti 33 lõikude 7 ja 8 uues sõnastuses. 
33. Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes.  
Juhatuse pädevusse kuuluvad: 
7) liidu sekretariaadi struktuuri, töötajate arvulise koosseisu, ametijuhendite ja 
palgatingimuste kinnitamine; 
8) töölepingute sõlmimine liidu töötajatega (sh liidu peatreener);  
 
Hääletati ettepanekud 11 ja 12. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
  
Ettepanek 13 (Kaupo Meier): Võiks kaaluda revisjonikomisjoni kaheaastase tähtaja 

pikendamist nelja aastani.  

Hääletati ettepanek 13. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Ettepanek 14 (Erko Tamuri): p. 11 ja 12 oleme sisseastumismaksu välja võtnud, seega tuleb 

ka punktis 36 lõige 1 asendada sisseastumismaksud litsentsimaksudega, sest see on ka 

reaalne tulu, mis ka Üldkoosoleku otsusega kinnitatakse. 

Hääletati ettepanek 14. 
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OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Ettepanek 15 (Kaupo Meier): kogu senine peatükk VI asendada ühe lausega: 
VI LIIDU LÕPETAMINE 
Liit lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 
 
Hääletati ettepanek 15. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0.  
 
Ettepanek 16 (Kaupo Meier): kogu senine peatükk VII asendada ühe lausega:  
VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 
Ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 
 
Hääletati ettepanek 16. 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Protokolli lisa nr. 4- uus EUL põhikiri. 
 
 
9. 2015 tegevuskava esitlus 
 
Karol Kovanen tutvustas 2015 aasta tegevuskava. (Lisa nr. 5) 
 
 
10. 2015/16 litsentsimaksu kinnitamine 
 
Riho Aljand andis teada, et noorujujate litsentside osakaal on ca 8%. Kaja Aljand tegi 
ettepaneku noorujujate litsentsidest loobuda. Hääletamisele läks ettepanek loobuda 
noorujujate litsentsidest. 
 
OTSUS: kinnitada. Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ka 26 poolthäälega 2015/2016 aasta  Eesti MV, noortesarjas 
jm. alaliidu võistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel startijate litsentsimaksu ( s.h. 
veteranujujatel ) suuruseks jätkuvalt 10 EUR.  
 
 
11. 2016 liikmemaksu kinnitamine 
 
Toimus arutelu, mille järgselt pandi hääletusele kaks varianti. Kas liikmemaksu suuruseks 
määrata 150 Eurot või 200 Eurot? Toimus hääletus, mille tulemusena  
200 Eurost liikmemaksu ideed toetas 6 liiget ja 150 Eurost liikmemaksu 16 liiget. 
Erapooletuks jäi 4 liiget.  
 
OTSUS: kinnitada 2016 aasta liikmemaksuks 150 Eurot.  
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12. 2015 eelarve esitus ja kinnitamine 
 
Erko Tamuri tutvustas 2015 aasta EULi eelarvet, kus tuludeks oli 513 000 Eurot ja kuludeks 
519 000 Eurot. Ettekanne ja eelarve on toodud lisas nr. 6. 
 
Indrek Sei päris, kas eksisteerib ka detailsem eelarve ning kas ja kus oleks võimalik sellega 
tutvuda? Detailsem eelarve saadetakse peale üldkoosoleku materjalide saatmist. 
 
Peeter Kulm küsis, et kas juhatuses on arutatud treenerite kogu finantseerimist ja toetamist 
läbi kompensatsioonide, päevarahade, jmt.? Erko Tamuri andis teada, et juhatus on 
kaalunud erinevate komisjonide ja/või kogude juhte teatud osas toetada vastavalt eelarve 
võimalustele. 
 
Eelarve pandi hääletusele ning eelarve võeti vastu 26 poolthäälega. Erapooletuid ja vastu 
hääletajaid ei olnud. 
 
OTSUS: kinnitada 2015 aasta eelarve esitatud kujul.  
 
 
13. Revisjonikomisjoni valimine 
 
Revisjonikomisjonis soovivad jätkata Triin Jürisoo ja Aivi Kulla. Kolmandaks pakuti Sirje 
Eirand, Kaja Aljand, Peeter Kulm, Mare Vierland, Indrek Sei, aga nad kõik tänasid usalduse 
eest ja lükkasid pakkumised tagasi.  
Toimus hääletamine ning hääletamisele läks Triin Jürisoo ja Aivi Kulla kandidatuur ning kahe 
liikmeline revisjonikomisjon kiideti heaks 26 poolt häälega, vastuhääli ja erapooletuid ei 
olnud.  
 
OTSUS: kinnitada erandkorras uus revisjonikomisjon 2 liikmelisena Triin Jürisoo ja Aivi Kulla 
(vastupidiselt põhikirja p. 35 nõudele) järgmiseks 4 aastaks.    
 
 
14. Märgiujumine 2015 ja Õpi ujuma projekti tutvustus 
 
EULi projektijuht Helen Link andis teada, et tegeleb selle teemaga alates 2013 aastast ning 
andis sisuka ülevaate. Helen ärgitas klubisid suuremale koostööle ning osa saama pakutud 
võimalustest. Täiendav informatsioon on toodud lisa nr. 7.  
 
 
15. Sõnavõtud  
 
Täiendavaid sõnavõtte ei olnud ja Karol Kovanen kuulutas üldkoosoleku lõppenuks kell 15:50 
ning palus EULi liikmeid pidulikule lõunale Olümpia restoranis. 
 
 
 
Koosolekut juhtis: Karol Kovanen   Koosolekut protokollis: Marika Tikkerbär 


