
Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 20.04.2022 

Osalejad  Simon Renno, Peeter Matt, Erko Tamuri, Henri Alt, Toni Meijel, Erkki 
Vapper 
Zoomis - Karol Kovanen, Paavo Koch, Ken Tomson 

Puudusid Puudus etteteatamisel -  

Osalejad, Kutsutud Pille Tali, Mihhail Strungar (punktide 7 ja 9 juures) 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
1. Kooliujumise teema jätk.  
2. EUL 2021.a. majandusaasta aruande tutvustamine. 
3. 2022. aasta EUL liikmete üldkoosoleku toimimise asukoha ja päevakorra kinnitamine. 
4. Põhjamaade 2022.a. MV juhendi ja eestlaste osaluspakettide kinnitamine. 
5. EUL 2022.a. võistluskalendri täiendamine. 
6. TrKJuhatuse teemad.  
7. Koondiste tegevus 01.01.22 – 19.04.22. 
8. TrKJuhatuse küsimused EUL juhatusele seoses EULi uue struktuuri projektiga (koos TrkJuhatuse 
esimehe Mihhail Strungariga). 
9. Muud küsimused. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
1. Kooliujumise teema jätk.  
Kirsti Mäesepp uuri Kooliujumise andmete analüüsi tulemustest lähtuvalt andmete õigust ning erisusi. 
1.Ujumisandmete sisestamise kvaliteet EHISes: 
• Põhiprobleem on grupi suuruse osas, sest EHISesse märgitakse kogu grupi suurus, mitte õpilaste 
arv ühe juhendaja kohta, mis ei anna meile tegelikku ülevaadet kui suured on grupid ujumise 
algõpetuses. 
• Juhendajate osas on küsitletud koolidest sisestatud juhendajate all vaid ujumistunde läbiviivad 
isikud, mitte klassi saatjad. 
• Üle 100% ujumistundides osalenud õpilastel on märgitud ettenähtud tundide all ametlikult 
õppekavas soovitatud 40 ujumistundi, kuid tegelikkuses on õpilased läbinud ujumistunde nii 1, 2, kui ka 
3. klassis, mis annab suurema läbitud tundide arvu kui ettenähtud tundide all märgitud on. 
• Osadel koolidel on olnud raskusi andmete sisestamisel, kuid enam-jaolt on olnud arusaadav 
kuidas andmeid märkida. Edaspidi ei tohiks tekkida ka tühjasid lahtreid andmete sisestamisel kuna 
EHISes on sisse viidud kontrollid, ning kõik väljad on sisestamisel kohustuslikud. 
2. Olukorra kaardistamine: 
-     millistes koolides on toimunud vähe ujumistunde (läbitud ujumistundide arv kuni 19)  
46 koolis on läbitud tundide arv kuni 19 ujumistundi, millest 10 kooli kattuvad sellega, kus on ettenähtud 
ujumistundide arv kuni 19. Suures osas on mõjutanud läbitud tundide arvu Covid-i periood. Täpsemad 
andmed saame siis kui Covidi mõjusid ujumisandmete edastamisel ei kajastu. 
- millistes koolides on kehvad ujumistulemused 
38 koolis ei ole ükski õpilane omandanud ujumisoskust ega sooritanud 25m kompleksharjutust: 
• sh 8 kooli on  sellised, kus 100% õpilastest puudub oskus täielikult või ei ole tundides osalenud 
(ehk nende koolide puhul on küll andmed EHISesse sisestatud, kuid ujumistunde ei ole toimunud); 
• sh 30 kooli on sellised, kus õpilasi on alla 10, osadel 1-2 õpilast (ehk see ei anna ülevaadet, et 
ujumistulemused on kehvad); 
• sh on sees ka erivajadusega laste koolid. 
- millistes kohalikes omavalitsustes on kvalifitseeritud juhendajate osakaal väike 



• 19 kohalikku omavalitsust, kus üle 50% juhendajatest ei ole läbinud “Õpime ujuma” koolitust ega 
oma treenerikutset: Anija vald, Hiiumaa vald, Järva vald, Türi vald, Haljala vald, Väike-Maarja vald, Vinni 
vald, Viru-Nigula vald, Saarde vald, Kanepi vald, Rapla vald, Elva vald, Nõo vald, Otepää vald, Valga vald, 
Viljandi linn, Setomaa vald, Võru linn, Võru vald. 
3. Pöördumine koolide poole, kes ei olnud oma andmeid 5. klasside kohta sisestanud (kokku 29 kooli), 
kas nendes koolides on ujumistunnid toimunud ja andmete sisestamata jätmise põhjused: 
• osades koolides ei ole 2021/2022 õppeaastal 5. klassides õpilasi, väikesed koolid; 
• osad koolid on teinud veel 2021 õppeaasta alguses 5. klassidele ujumistunde ning ujumisandmed 
on EHISesse märkimata. Kannavad andmed sisse siis kui ujumistunnid on lõpetatud; 
• osadel koolidel on ujumistunnid toimunud, kuid andmed jäänud sisestamata, need koolid on 
oma andmed tagantjärele sisestanud; 
• paaril koolil on olnud tehnilisi probleeme EHISesse andmete sisestamisega; 
• üks erivajadusega laste kool ei saa kohalikult omavalitsuselt toetust ujumise algõpetuse 
läbiviimiseks, kuna kool kuulub riigiomandisse. Ujumistunnid õpilastele toimuvad, kuid andmeid ei ole 
EHISesse sisestatud. 
4. Pöördumine koolide poole, kus on õppekavas planeeritud kuni 19 ujumistundi (11 kooli). 
• 11-st koolist 4 on oma õppekavas planeerinud vähem kui 19 ujumistundi, põhjendusega, et 
rohkem ei ole võimalik aja ja transpordi tõttu ujumistunde teha, kuid ühel koolil on lahendatud 
huvihariduse raames õpilastele lisatundide võimaldamine; 
• 4 koolil on planeeritud ujumistundide arv tegelikkuses 40 ujumistundi ehk EHISes ei kajastu õige 
tundide arv ja tegelik seis on parem kui andmed kajastavad. Andmete sisestamisel on esinenud 
ebatäpsusi ning tundide arvu on mõjutanud Covidi periood; 
• 2 koolil on planeeritud 20 ja enam ujumistundi ehk EHISes kajastuvad vanad andmed; 
• 1 kool teeb ujumistunde kuni 10. klassini ehk nende andmed I kooliastme kohta kajastuvad 
EHISes märgatavalt väiksemana. 
Vastavalt eeltoodule on planeeritud edasine tegevus: 

- Koostöös KM-iga välja töötada küsimustik omavalitsustele ja koolidele, kus ilmnes probleeme 
- KM teeb ametliku uuringu probleemida ja rahade kasutamise kohta omavalitsuste lõikes. 
- Pärast tulemuste selgumist otsustada, mida saab edasi teha, et ujumistundide kvaliteet koolis 

tõuseks.  
- Koos HMi ja KM-iga teha ulatuslik ametlik kajastus teemale. 

 
Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
2. EUL 2021.a majandusaasta aruande tuvustamine. 
Juhatus tutvus majandusaasta aruande projektiga ning palus sisse viia esitatud parandused. 
 
3. 2022. aasta EUL liikmete üldkoosoleku toimumise asukoha ja päevakorra kinnitamine. 
EUL juhatus kuulutab välja Eesti Ujumisliidu liikmete üldkoosoleku. 
Seoses Karol Kovaneni tagasiastumisega EUL juhatusest, toimuvad üldkoosoleku raames uue juhatuse 
liikme valimised või juhatuse liikmete arvu vähendamine 8 liikmeni. Uue juhatuse liikme kandidaate saab 
üles seada kuni 04.05.2022 kella 23:59ni, saates kandidaadi tutvustuse ja kandidaadi poolt 
digiallkirjastatud kinnituse kandideerimise nõusolekuga aadressile pille@swimming.ee. 
EUL liikmete üldkoosolek. 

Aeg: 07.mai 2022, laupäev. 
Kell: 13.00-16.30 (13.00-14.00 lõunasöök, 14.00 – 16.30 koosolek) 
Koht: Ööbiku gastronoomiatalu, Kuimetsa, Raplamaa (Tallinnast 60km, Tartust 140km, Pärnust 
110km, Kohtla-Järvelt 180km) https://www.oobiku.ee/ 

PÄEVAKORD (projekt) 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine, kodukorra ja protseduuride kinnitamine. 
2. EULi 2021. ja 2022. aasta tegevuste kokkuvõte.  
-              Presidendi kokkuvõte (Simon Renno)  
-              Peasekretäri kokkuvõte büroo tegevustest (Pille Tali) 



-              Peatreenerite kokkuvõte tippspordist, saavutus- ja noortespordist (Toni Meijel, Mihhail 
Strungar, Aivi Kulla)  
-              TrkJuhatuse kokkuvõte (Mihhail Strungar)  
-              Mastersujumise komisjoni juhi kokkuvõte (Peeter Matt)  
-              Veepalli ja kujundujumise komisjoni kokkuvõte (Erkki Vapper) 
-              Ujumise algõpetuse kokkuvõte (Kirsti Mäesepp) 
3. EULi 2021. ja 2022. aasta eelarve kokkuvõte (Erko Tamuri) 
4. Revisjonikomisjoni aruanne 2021. aasta kohta (Triin Jürisoo, Kaja Haljaste)  
5. EULi 2021. aasta majandusaruande kinnitamine (Erko Tamuri) 
6. Juhatuse liikme tagasiastumine  - Karol Kovanen. 
7. Uue juhatuse liikme kandidaatide tutvustus (5min iga kandidaat). 
8. Üldkoosoleku otsus juhatuse arvulise kooseisu jätkamise osas (8 või 9 liiget) perioodil kuni 04.10.2024. 
9. Uue juhatuse liikme valimine. 
10. Litsentsitasu kinnitamine 2023 hooajaks (juhatuse ettepanek 30 eurot) 
11. Liikmemaksu kinnitamine 2023. aastaks (juhatuse ettepanek 500 eurot) 
12. Muud küsimused ja sõnavõtud. 
 
4. Põhjamaade MV 2022 juhendi ja eestlaste osaluspakettide kinnitamine. 
Juhatus nõustus esitatud PM noorte MV juhendi (LISA 1) ning eestlaste osaluspakettidega.  
Paketid Eesti osalejatele: 

I PAKETT -  hind 220/160/150/140 eurot (vastavalt toale – ühene/kahene/kolmene/neljane). 
Sisaldab - osalus, majutus – 2ööd, toitlustus - 4x, reedene ujumine. 
II PAKETT  - hind 70 eur. Sisaldab  - osalus, toitlustus - 4x, reedene ujumine. 
III PAKETT  - hind 30 eur. Sisaldab - osalus, reedene ujumine. 

 
5. EUL 2022.a võistluskalendri täiendamine. (LISA 2) 
Lisada EULi võistluskalendrisse on SK Garant korraldatava Laste Karika ning Juunioride MMi kuupäevad. 
 
6. TrKJuhatuse teemad.  
TrKJuhatus esitas juhatusele infona 13.04.22 koosolekul arutatud teemad. 
P.3. Ujula standardid erinevate võistluste läbiviimise jaoks.  
Mihhail Strungar tõstatas teema, et vaja oleks läbi viia Eesti ujulate sertifitseerimine ja ujulate 
standardite loomine ning minimaalsed nõuded erinevate võistluste läbiviimiseks. 
Võttes aluseks Läti, Saksa jt maade koostatud samasisulised materjalid, koostada vastav 
dokumentatsioon ka meile. 
Järgmiseks koosoleks esitavad Mihhail, Toomas ja Toni esimese versiooni sellest dokumendist. 
P.5. Eesti MV rändkarikad. 
Toomas Kleesment tegi ülevaate rändkarikate olemaolu viimasest seisust. Mitmed karikad on kadunud 
juba pikemat aega ja neid ole võimalik leida. 
TrKJuhatus ostustas - võtta teema suuremalt arutelu alla – kas, milliseid karikaid ja millisel moel 
rändkarikate andmine edaspidi korraldada 
P.6. Kalev SPA kasutamisest koondislastele. 
Eesti koondislastele ja koondise kandidaatidele leida võimalus kasutada 50m rada hommikul kella 6.-st, 
pärastlõunal ajavahemikus 17-19 ja nädalavahetustel. 
Büroo tegeleb teemaga. 
 
7. Koondiste tegevus 01.01.22 – 19.04.22  
Toni Meijel, Mihhail Strungar ja Aivi Kulla tegid ülevaate koondislaste tegevustest alates 01.01.2022. 
Juhatus ootab perioodi 01.05.-30.08.22 koondislaste nimekirja kinnitamiseks hiljemalt 27.aprilliks 2022. 
 
9. TrKJuhatuse küsimused EUL juhatusele seoses EULi uue struktuuri projektiga (koos TrkJuhatuse 
esimehe Mihhail Strungariga). 
EUL juhatuse liige Peeter Matt tegi 13.04.2022 TrkJuhatuse koosolekul ettekande EUL arengukava 
strateegiast tuleneva täiendatud EUL struktuuri kohta ning küsis TrkJuhatuse liikmetelt täiendavaid 



ettepanekuid ja tagasisidet. TrkJuhatus saatis EUL juhatusele täpsustavad küsimused ja TrkJuhatuse 
esimees Mihhail Strungar jagas juhatusega TrkJuhatuse murekohti. 
OTSUS: EUL bürool korraldada kõigi juhatuse ja TrkJuhatuse liikmetega ühine kohtumine, kus töögrupi 
juht Peeter Matt saab detailsemalt presenteerida projekti ning vastata tekkinud küsimustele ja koguda 
kokku täiendavad ettepanekud töögrupis analüüsimiseks. 
 
10. Muud küsimused.  

- EUL juhatuse liige Karol Kovanen teavitas juhatust, et ta on otsustanud juhatuse liikme kohalt 
tagasi astuda seoses aja puudusega juhatuse töös rohkem kaasa lüüa ja panustada. Juhatus 
tänab Karolit Eesti ujumisse antud panuse eest nii presidendi kui juhatuse liikmena! Karol esitab 
juhatusest tagasi astumise avalduse üldkoosolekule kui tema juhatusse valinud organile 7. mail. 

- Juhatus kinnitas, et EOK esindajate kogus jätkab ka järgneval perioodil EULi peasekretär Pille Tali. 
 
 


