TN 08.05.19 koosoleku protokoll
Aeg: 08.05.2019 10.00-13.00
Koht: Tallinn, Audentese spordikeskus
Osavõtjad: Urmas Karlson, Jaanus Prükkel, Rene Mandri, Kristina Kapajeva, Lauri Peil, Kaido
Juurik, Andri Lebedev, Jaan Veeranna, Ekke-Kaur Vosman.
Sissejuhatusena märkis R. Mandri - alati, kui kohtume järgmine kord, räägime üle, kas kellelgi on
midågi arusaamatut.
Päevakord:
I. TN põhimääruse muutmine
II. TN töökorraldus (töögruppide organiseerimine jne)
III. Sisendi kogumine uue TN arengukava koostamiseks (eesmärkide seadmine ja täitmine EJL
arengukava näitel, mõõdikud, tööjaotus )
IV. Muud küsimused
V Järgmise koosoleku aja leidmine

I. Arutati TN põhimääruse muudatused järgmiste punktide lõikes:
1.3 jääb ja neljaks aastaks olümpia-tsükliks;
1.5 muuta sõnastust - vajadusel teeb TN ettepaneku, annab suunised;
1.6 trükiviga;
2.2 muuta sõnastust järgnevalt-- TN teeb ettepaneku, mitte valib;
2.3 Rene küsis, kuidas teised näevad? Paneme juurde punkti - koondise treener vastutab;
2.6 ja 2.7 - tulevikus kaaluda, kas vajab korrigeerimist;
2.8 osalejad muudatusega nõus;
2.10 muuta sõnastust järgnevalt- esitatakse EJL juhatusele;
3.1. lisada -saab seada ka kedagi teist tema nõusolekul;
3.2 otsustati, et jääb 5 ala;
3.2.1. sõnastus - Rene selgitas, keda saab veel töögruppidesse kaasata (nt isik, kes aitab kaasa
projekti rahastusele või teab võistluse korralduse alaspetsiifikat vmi). Töögrupi suurus soovituslik
inimeste arv. Oluline, et töögrupi liikmed fikseeritakse nimeliselt ja inimesed on nõus kassa lööma;
3.4 ok sõnastus;
3.5 Lauri ettepanek - viimased kaks lauset omavahel ära vahetada. Mõte selles, et kõik 5 ala
esindatud ja TN liige määrab vajadusel töögrupist asendaja.
3.8 ok sõnastus, Rene selgitas tausta. Töögrupi juht fikseerib kirjalikult töögrupi seisukoha ning esitab
selle TN koosolekul;
4.1 valitakse üldkogul vastavalt üles seadnud kandidaatidest;
4.3 ok sõnastus.
TN põhimääruse fail koos muduatustega läheb lisaks e-kirja teel ülevaatamisele.
II. TÖÖGRUPID, korraldus
Järgmiseks korraks iga ala esindaja paneb nimeliselt grupid kokku ja esitab TN-le kinnitamiseks.
Töögruppi saab ala juht jooksvalt muuta ja esitada TN-le kinnitamiseks. Töögruppi peavad kuuluma
nii noorte, kui täiskasvanute spordi esindajad, inimesed võistluste korraldamise poole pealt jne.
Järgmiseks koosolekuks Rene palus Rene, et töögrupid kaardistavad ära oma ala valukohad ja rõõmud
(mini-SWOT analüüs), mille põhjal selguvad ala arenguvajadused (sisendid arengukava
eesmärkidele). Järgmisel TN kohtumisel toimub arutelu.
Tuvastatud probleemide lahendamiseks tuleb töögrupis järgneva sammuna leida võimalikud
realistlikud lahendused oma ala sees. Siit peaks sündima ühtne süsteem kogu jalgrattaspordi
arendamiseks. Vaja mõelda läbi oma ala võistluskalender.
Mõelda selle peale oma spetsiifiliselt - nt kuidas jõuavad õpilased Audentese Otepää filiaali, mis on
takistused. Probleem selles, et väiksed klubid ei saa rahastuse pärast juuniore ära anda. Võimalik
lahendus-klubi tegeleb ainult kuni juuniorini, siis kõik suunduvad Otepääle.

III. Sisendi kogumine uue arengukava koostamiseks
Rene tutvustas esialgset ajakava - augustiks arengukava ja tegevuskava valmis. Eesmärgid
saavutusspordile orienteeritud ja olümpia-tsükli põhised. Eesmärkide seadmisel võtta sihiks reaalselt
saavutatavad sihtarvud.
Aluseks võeti EJL arengukava kuni 2022.
Arutelu massilisuse üle: Rene rääkis rattasõitja profiilist. Ehk rattasõitja ei ole iga isik, kes kasutab
ratast liiklusvahendina. Lauri- kas ei ole liiga spordikeskne? Statistikat Urmaselt - 1200 ratturit
riikliku statistia järgi, s.t 500 spordilitsentsi + treenerid ja kohtunikud, s.t 700 inimest
Rene-igas töögrupist võiks tulla sisendina mitu juuniori vmi tuleb. Ajaline perspektiiv 2
olümpiatsüklit.
Arengukava punkt 9.1.1 L -EJL egiidi all rattaspordi populariseerimine. Lauri tegi ettepanu püstitada
EJL telgid ja kaasata vabatahtlikud massüritustel.
EJL klubiliikmed - kasvutrend nii klubide arv, kui noortega tegelevate klubide arv?
9.1.2 TN võiks panna kokku treeneriameti populariseerimiseks käsiraamatu sportlikest mängudest,
liiklusõpetusest vmi. Kaasata aktiivselt lapsevanemaid treeneritöösse. Projekti koodinimi”Dessant”.
9.1.4 oma ala noortetuuride kasv - töögrupis läbi mõelda
9.5 iga ala töögrupp mõtleb läbi vajadused. Erialakoolitused eraldi ja rohkem, tasemekoolitusi
rohkem.
9.6 koostöökohad läbi mõelda ala töögruppides.
IV. Muu küsimuse all arutati, millises keskkonnas toimuvad edaspidi TN arutelud - Fleep ja Slack,
videoks Skype? Lauri Peil teeb järgmiseks koosolekuks ülevaate.
V. Lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub 04.06..2019 TÜ spordihoone koosoleku saalis kl
10.00-13.00.

