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EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU 

 

PROTOKOLL 

 

Koosolek toimus 13. mail 2021. a. Zoom.us keskkonnas, algusega kell 16:00 ja lõpuga 18:30. 

OSALESID:   42 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluvat klubi esindajat 

   6 EJL-i juhatuse liiget 

   11 külalist 

   (registreerimislehed lisatud) 

      

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjas kehtestatud korrale. 

Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 14.aprillil. Teade 

koosoleku toimumisest edastati liikmetele 16. aprillil 2021. Kandidaatide ülesseadmine 

valimiseks EJL juhtorganitesse toimus kuni 23. aprillini 2021. 

Üldkoosoleku materjalid saadetud välja kõikidele EJL-i liikmetele 29. aprillil ning 3. mail 2021. 

 

Üldkoosoleku avas vastavalt alaliidu põhikirjale EJL-i president Raivo Rand. 

Registreerimislehtede põhjal oli 65-st EJL-i kuuluvast liikmesklubist kohal 42, mis moodustas 

65%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

R. Rand tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Rein Solnaski. Üldkoosolek oli nõus, 

vastu ega erapooletuid ei olnud. 

R. Rand tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Evelin Idarandi. Üldkoosolek oli 

nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

R. Solnask tutvustas üldkoosoleku päevakorda: 

1. EJL-i 2020. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine 

EJL-i tegevus: 

- EJL president/ Raivo Rand  

- EJL peasekretär/ Urmas Karlson 

Kaasesitajad: 

 - Maanteesõidu koondis/ Jaan Kirsipuu  

 - Maastikusõidu koondis/ Karmen Reinpõld 

 - BMX-krossi koondis/ Jaan Veeranna 

 - Võistluste korraldus/ Mihkel Reile 

 - Treenerite nõukogu/ Rene Mandri 

 - Kohtunikud/ Raimo Ronimois 

 Sõnavõtud pp.1 osas kuni 5 minutit 

2. EJL-i audiitori aruande kuulamine 

3.  2020. aasta majandusaruande kinnitamine ja audiitori nimetamine 

4. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2022. 

aastaks 

5. 2021. a eelarve kinnitamine 

6. EJL-i arengukava kinnitamine perioodiks 2022-2028 

7.  EJL-i presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 2021-2025 
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Päevakorrapunkt nr. 1 

EJL 2020. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine  

 

Ettekande alustuseks näidati video kokkuvõtet 2021. aasta maanteesõidu Eesti meistrivõistlustest. 

 

ETTEKANNE (Raivo Rand): 

Aasta oli meil seoses koroonaviirusega keeruline, võistlusi tuli osaliselt edasi lükata. Kuid 

huvitaval kombel lõpetasime selle aasta eelarveliselt päris suure plussiga. 2021. aastal liitus 

meiega kaks klubi – Austa Rattaklubi ja Tripassion Triatloniklubi. Aasta lõpu seisuga oli Liidus 

66 liikmesklubi. Aasta jooksul toimus 9 juhatuse koosolekut, kus räägiti ja otsustati palju. Peale 

juhatuse koosolekute oli mitmeid erinevaid koosistumisi erinevate probleemide lahendamiseks. 

Suurenes EJL-i palgaline personal, tööle võeti juuniorite koondise peatreener Alo Jakin. Terve 

2020. aasta tegelesime kommunikatsioonijuhi positsiooni arendamisega. 1. jaanuaril 2021 liitus 

meie tööpersonaliga kommunikatsioonijuht Lii Vilms. EJL on järjekordselt natuke tugevam ja 

tegusam. Eelmine aasta tegelesime ka mõttega, et masinapark vajaks uuendamist, jõudsime nii 

kaugele, et tänaseks on uus Mercedes buss tellitud ja loodame, et järgnevatel aastatel on meie 

masinapark ja võimalused võistlustel käia paremad. Rajatiste poolt sai ikka edasi tegeletud 

velotreki ehituse küsimustega ja sai samuti ka muude rajatiste arendustega. 2020. aastal jätkus 

fännisärkide müük, ei saa öelda, et see kõige aktiivsem oleks, aga oleme olnud selles vallas 

suhteliselt edukad. Puhkepäeva särke on näha ning EJL-i see särk kindlasti reklaamib. Eelmise 

aasta lõpus tekkis idee koostöös Eesti kohaliku rattariiete tootja moomoo kaubamärki esindava 

Disaintekstiil OÜ-ga propageerida ja müüa uut rattariiete Olümpia kollektsiooni, tänaseks on 

müük olnud väga edukas, loodame siin saada ka lisaraha EJL-i eelarvesse. 2020-2021 jätkasid 

kõik meie endised toetajad, uueks toetajaks tuli juurde Graanul Invest, kes toetab juunioride 

koondise tegevust. Suutsime leida kõikidele Eesti meistrivõistlustele nimisponsorid ka selleks 

aastaks. Väga hea koostöö oli 2020. aastal ka omavalitsustega. KOV-ide toetus meistrivõistluste 

korraldamisel oli lausa 12 000 eurot. Nii suurt summat me KOV-idelt varem saanud ei ole, seda 

tööd jätkame. EJL jätkas tööd ka jalgrattaföderatsioonis Nordic Cycling. Meil on mitmed 

inimesed erinevates komisjonides, kus käib aktiivne töö, mina kuulun ka juhatusse ja juhtivasse 

komiteesse. Peab ütlema, et põhjamaad mängisid päris juhtivat rolli Euroopa Jalgratturite Liidu 

juhatuse valimistel. Ei saa märkimata jätta, et ka minul oli seal märkimisväärne roll. Läti ja 

Leedu jalgratta föderatsioonidel on uued juhatused ning presidendid. Loodame uute inimestega 

koostööd jätkata ja arendada. Mul on väga hea meel, et EMV korraldati kõrgel tasemel – 

olümpiakross Lähtel, maantee Keilas ja cyclo-cross Elvas. Suutsime ka cyclo-crossi võistluse 

tuua linnatänavatele. 2021. aastal on plaan jätkata kõrgel tasemel Eesti meistrivõistlustega, et 

rattasport oleks linnas nähtav. 

 

ETTEKANNE (Urmas Karlson): 

2020. aasta eelarve täitmisest andis ülevaate Liidu peasekretär Urmas Karlson. Tulud 2020. aastal 

olid 608 139,34€ ja kulud 514 149,53€. Eelarve aasta tulem tegevustest kujunes 97 043,81€. 
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Seoses koroonaviirusega olid kulutused väiksemad, kui planeeritud ning järgmisteks aastateks jäi 

suurem reserv. Suurimad tuluallikad on toetused ja annetused EOK-lt ja teistelt riigiasutustelt, 

mis oli 71%  ning tulud ettevõtlusest 23%. Ettevõtluse tulude kasvu eest tuleb tunnustada 

juhatust, kes on teinud suure töö toetajate leidmiseks. Suurim kuluartikkel oli spordiprojektid, 

mis oli 49% kogu kuludest. Selle kuluartikli alt tehti Eesti meistrivõistluste kui ka kõikide 

koondiste tegevusega kaasnevaid kulusid. Järgnesid: 26% tööjõukulud, 16% tegevuskulud ja 9% 

jagatud toetused EJL-i liikmetele. 

 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks maanteekoondise peatreenerile Jaan Kirsipuule. 

1. KAASETTEKANNE (Jaan Kirsipuu): 

Ülevaate maanteekoondiste tegemistest andis Jaan Kirsipuu. Maanteekoondise jaoks oli samuti 

põhiline märksõna COVID-19 viirus, palju võistlusi jäeti ära ning lükati edasi. Meeste juunioride 

koondis võttis osa kolmest rahvusvahelisest võistlusest, kolmest UCI rahvuste karikaetapist ning 

Euroopa meistrivõistlustest. EM-il saavutas Joonas Kurits eraldistardist sõidus 6. koha ning 

Madis Mihkels grupisõidus 9. koha. Meeste U23 koondis sai võistelda vaid ühel UCI rahvuste 

karikaetapil, paljud võistlused jäeti koroonaviiruse tõttu ära. Euroopa meistrivõistlused olid U23 

koondisele edukad – Markus Pajur sai grupisõidus 4. koha, Rait Ärm oli 19. Pajur sai tänu 

neljandale kohale ka profilepingu klubis Arkea-Samsic. Meeste eliitkoondis võttis osa Balti Keti 

Velotuurist, kus kõik etapivõidud jäid Eestisse. EM-il eliitkoondisel nii hästi ei läinud, tagant 

järele tarkusena panustati võistlusel valele mehele. Maailma meistrivõistlustel osales naistest ka 

Mae Lang, kuid kahjuks sattus kukkumisse ning katkestas sõidu. T. Kangert ja P. Pruus MM-i ajal 

paraku enam heas vormis ei olnud ning mõlemad katkestasid sõidu viimasel ringil. Küll aga 

näitas MM, et maastikurattur P. Pruus on ka maanteel väga võimekas. 

 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks maastikukoondise treenerile Karmen Reinpõldile. 

2. KAASETTEKANNE (Karmen Reinpõld): 

Ülevaate olümpiakrossi kvalifitseerumise süsteemist olümpiamängudele andis Karmen Reinpõld. 

Olümpiale kvalifitseeruvad 21 riiki – 38 meest ja 37 naist. Liidetakse kahe aasta OM reitingu 

punktid ning arvesse lähevad kolme parima mehe ja naise tulemused, see juures erinevatel 

aastatel võivad olla erinevad sportlased. Esimese Tokyo OM kvalifikatsiooniaasta lõpus olid 

naised 21. kohal ning teise aasta lõpuks 18. kohal. Hetke personaalreitingus hoiab Janika Lõiv 5. 

kohta, Mari-Liis Mõttus on 83. kohal, Maaris Meier 197. kohal ning Greete Steinburg 1163. 

kohal. 2021. aastal on maastikukoondis juba osalenud mitmel võistlusel, kus on võidetud ka 

esikolmiku kohti. Maastikuratturite koondise eesmärk 2021. aastaks on Tokyo Olümpia. 

 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks BMX koondise mänedžerile Jaan Veerannale. 

3. KAASETTEKANNE (Jaan Veeranna): 

Ülevaate BMX-krossi tegemistest tegi Jaan Veeranna. 2020. aastast väga palju rääkida ei ole, ka 

BMX-krossi võistlused olid tugevasti häiritud COVID-19 viirusest. Kuna meie BMX sportlased 

on veel noored, siis õnneks nad võistluste puudumisega seoses millestki ilma ei jäänud, nende 

jaoks tulevik veel ootab. Juunioride klassis meil veel sportlasi ei ole. 2021. aastal on koondisel 

juba esimestel Euroopa karikaetappidel käidud ning tulemused olid väga head. 
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KÜSIMUS (U. Karlson): Ma saan aru, et Euroopa kalender oli halvatud seoses viirusega. Aga 

Eesti kalender ikkagi toimis ja võimalusi edasi arenemiseks noortele oli?  

VASTUS (J. Veeranna): Eelmine aasta saime endale Tartusse uue spordihalli, kuhu ehitasime 

kaasaaegse rattakeskuse ja meil õnnestus ka esimene Talve Karika etapp enne viiruse puhangut 

ära korralda. Suureks abiks oli see, et lubati koondise tegevused, selletõttu meie põhijõud said ka 

talvel harjutada. Nagu ka esimesed võistlused sel aastal näitasid, midagi kadunud ei ole ja 

sportlased arenevad rahulikult edasi. Saime Lätis ka ühe laagri peetud. 

 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks võistluste korraldajate kogu esimehele Mihkel Reilele. 

4. KAASETTEKANNE (Mihkel Reile): 

Ülevaate võistluse korraldajate tegevustest andis Mihkel Reile. Süstemaatiliselt võistluse 

korraldajate kogu kokku ei saa, aga probleemide ilmnemisel võtame ühendust ning arutame. 

Eelmine aasta oli võistluste korraldajatelgi põhiline probleem koroonaviirus. Võistluste 

korraldajatele oli viirusest tingitud pikaajaline mõju toetajate nimekirja hõrenemine. Teine 

küsimus koroona valguses oli, kas kalendris piirangute tõttu ära jäänud võistlustele uue 

toimumisaja määramisel kehtib vaba turumajandus või peame kinni traditsioonidest/reeglitest. 

Trend on ilmselt liikumas vaba turumajanduse suunas ja on ilmnenud, et reguleerimine meil väga 

hästi välja ei ole tulnud. 

 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks treenerite nõukogu esimehele Rene Mandrile. 

5. KAASETTEKANNE (Rene Mandri): 

Ülevaate treenerite nõukogu tegevustest andis Rene Mandri. Treenerite nõukogu toimis endiselt 

sellel põhimõttel, et iga spordiala on valitud esindama üks treenerite esindaja – esimees on Rene 

Mandri, maantee esindaja Audentese treener Andri Lebedev, maastiku esindaja Janek Järva, treki 

esindaja Jaanus Prükkel, cyclo-crossi esindaja Lauri Peil ning BMX esindaja on Jaan Veeranna. 

Enamus koosolekuid toimusid koroona ajal kas jookvalt meili teel või siis Zoomi vahendusel. 

Olulisemaid asju selle aasta muudatustest on noortespordi riiklik rahastamine ja selle juhend. 

Treenerite nõukogus otsustati muuta rahastamisjuhendit, et kõikidele koondistele tekiks 

eelarvesse algkapital, mida võistlustel käimise jaoks kasutada. Uue rahastuse mõte on leevendada 

klubide kohustusi ning tekitada koondistele võimalusi juurde. Jooksvatest teemadest tõstatame 

pidevalt küsimusi ja arutame ning kui on tekkinud piisavalt sisu, siis korraldame koosoleku ja 

lahendame jooksvaid küsimusi. Klubide poole pealt on tunda passiivsust, tuleb vähe tagasisidet ja 

ettepanekuid, küsimusi, mis teisest küljest vaadates võib-olla tähendab, et kõik on hästi ja pole 

probleeme, millega tegeleda.  

 

KÜSIMUS (U. Karlson): Koondisesse kvalifitseerumise normid, kas neid on vaja? 

VASTUS (R. Mandri): On tõstatatud küsimusi, mille alusel koondisesse kvalifitseerutakse, ka 

lapsevanemad on töösse sekkunud. 2022. aastaks on see teema lauale toodud, kus arutame, kas 

meil on neid norme vaja ja mis nende aluseks võiks olla. Kui koondis välja läheb, siis peaks 

koondis olema esinduslik ja selle vääriline, selle juures ongi kvalifitseerumise normide teema 

tõstatatud. 
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Juhataja andis sõna kaasettekandeks kohtunike kogu juhatuse liikmele Raimo Ronimoisile. 

6. KAASETTEKANNE (Raimo Ronimois): 

Ülevaate kohtunike tegemistest andis Raimo Ronimois. 2020. aastal osalesid liidu kohtunikud 75 

kalendrivõistlusel. EJL-i litsentsi omandasid 33 kohtunikku, neist üks UCI rahvusvahelise 

kategooria komissari, kolm UCI rahvusliku eliitkomissari (ENC commissaire), 9 EJL-i komissari, 

9 EJL-i kohtuniku ja 11 EJL-i abikohtuniku litsentsi. Kohtunikutööga olid hooajal hõivatud 

kokku 27 inimest. 

Möödunud hooajal omandasid 10 kohtunikku EJL-i abikohtuniku kategooria (sellest kuus MNT-, 

kaks cyclo-crossi ja kaks MTB-distsipliinis), 9 kohtunikku EJL-i kohtuniku kategooria (sellest 

kolm MNT-, üks MTB-, kolm cyclo-crossi  ja kaks BMX-krossi distsipliinis) ja üks kohtunik 

EJL-i komissari kategooria cyclo-crossis. 

 

Päevakorrapunkt nr. 2 

EJL-i vandeaudiitori otsuse kuulamine  

EJL- majandusaasta aruande auditeeris ja allkirjastas vandeaudiitor Rein Ruusalu, tegevusluba nr. 

261 (PKF Estonia OÜ, tegevusluba nr. 12). Vandeaudiitor auditeeris EJL-i raamatupidamise 

aastaaruannet seisuga 31.12.2020, otsus on audiitori poolt allkirjastatud 05.02.2021. 

 

Urmas Karlson luges ette EJL-i audiitori aruande arvamuse. 

Arvamus 

Oleme auditeerinud Eesti Jalgratturite Liit (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab 

bilanssi seisuga 31.12.2020 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste 

aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, 

sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. 

 

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 

ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta 

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Rein Ruusalu 

Vandeaudiitori number 261 

PKF Estonia Osaühing 

Audiitorettevõtja tegevusloa number 12 

Pärnu mnt 141, Tallinn, Harju maakond, 11314 

05.02.2021 

 

Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda? 

Küsimusi ei olnud. 

 

Päevakorrapunkt nr. 3 
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2020. aasta majandusaruande kinnitamine ja audiitori nimetamine  

Juhataja andis sõna Raivo Randile päevakorra kolmanda punkti osas. 

 

KUULATI: R. Rand – EJL-i juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Eesti Jalgratturite Liidu 

2020. a. majandusaruande ja EJL 2021. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorfirma 

PKF Estonia OÜ, tegevusluba nr. 12. 

 

ETTEPANEK: R. Rand tegi ettepaneku kinnitada EJL-i 2020. a. majandusaruande. 

HÄÄLETAMINE: Poolt 40, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 2. 

OTSUSTATI: Kinnitada EJL-i 2020. a. majandusaruanne. 

 

ETTEPANEK: R. Rand tegi ettepaneku kinnitada EJL 2021. majandusaasta audiitorkontrolli 

läbiviijaks audiitorfirma PKF Estonia OÜ, tegevusluba nr. 12. 

HÄÄLETAMINE: Poolt 40, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 2. 

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2021. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorfirma 

PKF Estonia OÜ, tegevusluba nr. 12. 

 

Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda? 

Küsimusi ei olnud. 

 

Päevakorrapunkt nr. 4 

Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine 

Juhataja andis sõna Raivo Randile päevakorra neljanda punkti osas. 

 

KUULATI: R. Rand – Edastan juhatuse ettepaneku, milleks oleks 2022. a. EJL-i 

sisseastumismaksuks 500 € ja liikmemaksuks 150 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. 

veebruar 2022. 

 

ETTEPANEK: R. Rand tegi ettepaneku kinnitada sisseastumismaksuks 500 € ja aastamaksuks 

150 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. veebruar 2021. 

HÄÄLETAMINE: Poolt 40, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 2. 

OTSUSTATI: Kinnitada 2021. aasta sisseastumismaksuks 500 €, aastamaksuks 150 € ja selle 

tasumistähtajaks 1. veebruar 2021. 

 

Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda? 

Küsimusi ei olnud. 

 

Päevakorrapunkt nr. 5 

2021. a. eelarve kinnitamine 

Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra viienda punkti osas. 

KUULATI: 

U. Karlson – EJL-i juhatus esitab üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja kinnitamiseks Eesti 



 

 7 

Jalgratturite Liidu 2021. a. eelarve suurusega 623 502€.  

Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 13. jaanuaril 2021. 

 

Tulud 2021. a. on 623 502€, millest annetused ja toetused on 61%, tulud ettevõtlusest 33%, 

liikmetelt saadud tasud ja muud tulud 6%.  

Kulud 2021. a on 654 338,83€, millest spordiprojektide kulud 49%, tegevuskulud ja palgad 43%, 

jagatud toetused klubidele 8%. 

Kulude tulude vahe 2021. aasta lõikes on -30 836,86€, mis kaetakse senise majandustegevuse 

reservi arvelt.  

 

Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? 

Küsimusi ei olnud. 

 

ETTEPANEK: R. Rand tegi ettepaneku kinnitada EJL-i 2021. a. eelarve. 

HÄÄLETAMINE: Poolt 41, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Kinnitada 2021. a. EJL-i eelarve. 

 

Koosolekult lahkus Passion For Adventure MTÜ esindaja. Edaspidi oli koosolekul 41 delegaati. 

 

Päevakorrapunkt nr. 6 

EJL-i arengukava kinnitamine perioodiks 2022-2028 

Juhataja andis sõna Kristina Kapajevale päevakorra kuuenda punkti osas. 

KUULATI: 

K. Kapajeva – Arengukava koostamisel lõid kaasa U. Karlson, S. Maasing, J. Jõgi, R. Ronomois, 

M. Reile ja K. Kapajeva. Kõikidel inimestel olid omad valdkonnad. Esimene etapp arengukava 

koostamisel oli paika panna arengukava struktuur, analüüsida hetkeolukorda ning kirja panna 

EJL-i nõrkused ja tugevused. Teisel etapil pandi paika arengukava üldeesmärk, alaeesmärgid ja 

mõõdikud ning kolmandas arengukava koostamise etapis vormistati dokument ning valideeriti 

andmed. Arengukava sisend on saavutatud töögruppide töötulemusena viie alavaldkonna lõikes – 

organisatsioon, taristu, profisport, liikumisharrastus ja võistlused. Eesmärkide kujundamisel on 

aluseks ala nõrkused ja prioriteetsed väljakutsed. Kaardistatud EJL-i eesmärkide elluviimises 

osalevad osapooled (EJL büroo, juhatus, komisjonid jne) ja partnerid. Arengukava elluviimine 

toimub iga-aastaste tööplaanide kaudu, hindamise aluseks on aruanne, mis annab sisendi 

eelseisva perioodi tööplaani koostamiseks. Üldeesmärgi hindamised toimuvad aastatel 2025 ja 

2029 ning tulemusi kajastatakse vahe- ja lõpparuannetes. 

 

KÜSIMUS (K. Raag): Arengukavas on räägitud kergliiklusteede võrgustiku rajamisest. Kas seal 

on EJL-il mõjuvõimu ja kui tugev see on? Arengukavas oli mõõdikuna mainitud kergliiklusteede 

võrgustikku, kuid ei olnud mainitud midagi kvaliteedist. Kas EJL sooviks panustada ka sinna, 

lisaks sellele, et võrgustik on märgitud nii öelda paberile ja vahel ka asfaldile maha märgitud, et 

ta oleks ka turvaline ja kasutajasõbralik? 

VASTUS (K. Kapajeva): Täna on see küsimus eelkõige KOV-ide vastutusala. Miks ta on mingil 
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määral võetud EJL-i arengukava eesmärgiks ja mõõdikuks, on see, et EJL saab olla kindel 

partner, anda nõu, aidata ja osaleda töögruppides oma teadmiste piirides. Otsuste vastuvõtmine 

on kindlasti KOV pädevus.  

KOMMENTAAR (R. Rand): Otseselt meil mõjuvõimu ei ole, aga see on ikkagi üks koht, kus me 

saame häält teha ja oma ideid tutvustada. Tallinna linn on kutsunud meid laua taha, arutamaks 

teatud kergliiklusteede ehituse teemadel. Üritame olla samasugune partner ka teistes linnades. 

Ühe programmi oleme me ka teinud ja mõned teed said isegi asfalteeritud ja mõned teed võeti ka 

Maanteeameti plaanidesse. Kutsun üles ka kõiki klubisid olla aktiivne ja EJL-i juhatusele märku 

andma, kus saame abiks olla. 

 

KÜSIMUS (K. Raag): Kas varasema arengukava kohta tehti ka hindamine? 

VASTUS (U. Karlson): Vana arengukava kehtib aastani 2022 ja seal sellist hindamismetoodikat 

ei olnud. Selle aluseks oli võetud standardne arengukava. Tuleb tunnistada, et seda analüüsi me 

teinud ei ole.  

KOMMENTAAR (K. Kapajeva): Eelmistel arengukavadel ei olnud analüüs tavaks ja seda me 

soovisime ka selle arengukavaga muuta. Selle arengukavaga on meil kavas tööplaan, tööplaani 

hindamine ja suurem hindamine poole pealt ja lõpus.  

 

Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? 

Küsimusi ei olnud. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada EJL-i arengukava perioodiks 2022-2028 

HÄÄLETAMINE: Poolt 37, vastu 3, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Kinnitada EJL arengukava perioodiks 2022-2028. 

 

Koosolekult lahkus Trismile MTÜ esindaja. Edaspidi oli koosolekul 40 delegaati. 

 

Päevakorrapunkt nr. 7 

EJL-i presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 2021-2025 

 

ETTEPANEK: Valida kuni 10-liikmeline juhatus perioodiks 2021-2025 

HÄÄLETAMINE: 35 poolt, 5 vastu häält, erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: Valida kuni 10-liikmeline juhatus perioodiks 2021-2025. 

 

Juhataja tutvustas EJL-i juhatuse presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimise korda. 

Tähtaeg kandidaatide esitamiseks oli 23. aprill 2021. a. Üles seati kokku 10 kandidaati. 

 

Presidendi kandidaadiks esitati Raivo Rand (esitaja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi).  

 

Asepresidentide kandidaatideks esitati: 

Erkki Raasuke (esitaja CFC Spordiklubi) 

Enn Veskimägi (esitaja CFC Spordiklubi).  
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Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati: 

Grete Treier (esitaja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) 

Sander Maasing (esitaja Klubi Cycling Tartu) 

Sulev Lipp (esitaja Pro Jalgratturite Klubi) 

Aivar Uutar (esitaja A&T Spordiklubi) 

Hannes Kägu (esitaja VO2 OÜ) 

Runo Ruubel (esitaja Pärnu Spordiselts Kalev). 

Janelle Uibokand (esitaja EJL-i juhatus koosolekul nr. 42) 

 

Juhataja andis sõna EJL-i presidendikandidaadile Raivo Randile. 

KUULATI – R. Rand: Alustuseks meenutaks veelkord Madis Lepajõed. Kui umbes viis aastat 

tagasi juunikuus oli teada, et endine EJL-i president Jaan Toots ei plaani enam jätkata, siis tegi 

Madis mulle ettepaneku hakata EJL-i presidendiks. Ei teadnud ma sel hetkel, hoolimata sellest, et 

olin pikalt olnud juhatuse liige, mis see töö endaga täpselt kaasa toob ja kui palju ta minult aega 

ning energiat võtab. Täna ma muidugi tean, mis see töö endast kujutab.  

 

Novembris 2016 lubasin jätkata U23 koondisega, luua võimalused juunioride koondise tekkeks, 

jätkata koostööd Politsei- ja Piirivalveameti ja Maanteeametiga, maastikurattas alustada tööd 

noortega, luua BMX-krossi koondis, luua naistekoondis, töötada selle nimel, et Piritale ehitatakse 

kaasaegne trekk, teha väljasõiduistungeid, leida sponsoreid juurde, tugevdada sidet 

harrastussportlaste ja Liidu vahel, kutsuda treenerid ja kohtunikud koosolekutele, luua uus 

koduleht jne.  

 

Kindlasti ei ole ma rahul naistekoondise teemaga, sellega peame kõvasti edasi liikuma ja trekki 

meil veel ei ole, kuigi ka selle nimel oleme palju tööd teinud. Veel ei ole meil ka rahuldavat sidet 

harrastussportlaste ja Liidu vahel. Uus koduleht on meil tehtud.  

 

Positiivse poole pealt tahan esile tuua, et eelarve kasv on olnud meil märkimisväärne – 2017 

tulud olid 450 000 ja 2020 tulud 630 000 eurot. Eelarve tõusu arvelt on ellu viidud rohkem 

saavutusspordi projekte, mille tulemus kajastub otseselt meie sportlaste tulemustes.   

 

Järgmised neli aastat peame kahtlemata jätkama nii U23 kui juunioride koondisega ja leidma veel 

rohkem vahendeid koondiste arenguks. Naistekoondisel on algus tehtud, leidsime ka juba 

eelmine aasta neile sponsori, finantsvahendeid tuleb veelgi rohkem leida. Naistekoondise tegevus 

on kahjuks pikalt veninud, sest me pole leidnud eestvedajat. Suur tänu Andri Lebedevile, kes 

naistekoondisega liikumise enda peale on võtnud. On mõtteid ärgitada ka nii Balti riike kui ka 

Põhjamaid tegema ühised naiste võistlusi.  

 

Maastikurattasõit oli samuti üks lubadusi, tänu Sulev Lipu ja Karmen Reinpõldi vedamisele läks 

see hästi käima, aga kahjuks tuli meeste osas väike tagasilöök. Meil on väga hea toimiv 

Husqvarna Olümpiakrossi sari, mis annab võimaluse noortel areneda.  



 

 10 

 

Loodud on BMX-krossi koondis, Liidu poolt on koondisele antud ka teatud vahendid. Noored on 

tublid, saanud häid kohti, kuid kahjuks täiskasvanute klassi pole veel keegi jõudnud, aga seda 

tööd tuleb jätkata ja ehk ka ükspäev üks mees või naine sõidab ka olümpial. Siin kohal leian, et 

peaks olema natuke tihedam side BMX-krossi, maastiku- ja maanteesõidu vahel, et ka need 

noored, kes mingil põhjusel ei jätka BMX-krossis jätkaks näiteks maastikul või maanteel, et 

andekad noored kaduma ei läheks.  

 

Eesmärk on luua cyclo-crossi koondis, et käia ühiselt nii maailmakarikaetappidel ning loodaval 

Euroopa Karika võistlustel ning seeläbi luua ka osadele maanteeratturitele arenguks võimalused. 

Kõik teised alad, mis on vähegi rattaspordis tegutsevad, on oodatud meie Liidu ridadesse.  

 

Samuti tuleb jätkata tööd Pirita treki nimel. Mind valiti ka EOK täitevkomiteesse, olen seal 

taristu komisjoni esimees. Ei saa jätta ütlemata, et üks eesmärk sinna minekul oli, et oleks parem 

tegutseda treki valmimise nimel. Oleme jõudnud taristu komisjonis ühe teemaga päris kaugele, 

see on Eesti spordimaja. Võiks öelda, et 85% tõenäosusega on Eesti spordimaja asukohaks välja 

valitud Pirita Spordikeskus ja see on üks samm edasi, sest kui seal on spordimaja, siis seal peab 

olema ka üks teistsugune spordiehitis. Samuti peame vaatama ka teisi taristuid. Ei saa kiita BMX-

krossi radade arvukust, peaks tekkima rohkem pumptracke jne. Liiklusohutuse teemadel soovin 

jätkata koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Ka liiklusohutuse ja rattateede küsimuses on 

võimalik meid kaasata, et kogemust jagada ja rattasporti propageerida.  

 

Loomulikult on meie suur tähelepanu eelarve kasv ja ideaalis võiks kunagi EJL-i eelarve tulude 

pool olla vähemalt kuue nulliga. Sellised mõtted minu poolt järgmiseks neljaks aastaks. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu presidendiks Raivo Rand. 

HÄÄLETAMINE: 40 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu presidendiks Raivo Rand 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu asepresidendiks Erkki 

Raasuke. 

HÄÄLETAMINE: 40 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu asepresidendiks Erkki Raasuke. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu asepresidendiks Enn 

Veskimägi. 

HÄÄLETAMINE: 40 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu asepresidendiks Erkki Raasuke. 

 

Koosoleku juhataja tutvustas sportlaskomisjoni esimehe valimist juhatuse liikmeks. Juhatuse 

koosolekul nr. 42 otsustas juhatus teha üldkoosolekule ettepaneku valida  juhatuse koosseisu 

sportlaskomisjoni esimees. 1. veebruaril loodud sportlaskomisjoni liikmed valisid komisjoni 
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esimeheks Janelle Uibokandi. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks 

sportlaskomisjoni esimees Janelle Uibokand. 

HÄÄLETAMINE: 38 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Janelle Uibokand. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Grete 

Treier. 

HÄÄLETAMINE: 39 poolt, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Grete Treier. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Sander 

Maasing. 

HÄÄLETAMINE: 39 poolt, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Sander Maasing. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Sulev 

Lipp. 

HÄÄLETAMINE: 37 poolt, 2 vastu, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Sulev Lipp. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Hannes 

Kägu. 

HÄÄLETAMINE: 39 poolt, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Hannes Kägu. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Aivar 

Uutar. 

HÄÄLETAMINE: 39 poolt, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Aivar Uutar. 

 

ETTEPANEK: Juhataja tegi ettepaneku valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Runo 

Ruubel. 

HÄÄLETAMINE: 39 poolt, vastu hääli ei olnud, erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: Valida Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks Runo Ruubel. 

 

 

 

Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks. 
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/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Rein Solnask       Evelin Idarand  

Koosoleku juhataja      Protokollija 

 



Eesti Jalgratturite Liit

Üldkoosolek 13.05.2021

Osalenud EJL liikmete nimekiri (aruanne Zoom.us  keskkonnast)

Klubi Esindaja Email Esindusõigus

1 Austa Rattaklubi Caspar Austa caspar20@hot.ee juhatuse liige

2 Bike Fanatics CC MTÜ Tõnu Tõnov tonu@exbond.ee juhatuse liige

3 Hauka Veloklubi Jaanus Pruuli haukaveloklubi.mtu@gmail.com juhatuse liige

4 Jalgrattaklubi Paralepa Agu Lehemaa agu.lehemaa@gmail.com juhatuse liige

5 Jalgrattaklubi Viko Kristen Kivistik kristenkivistik@gmail.com juhatuse liige

6 Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum Keiu Kriit kriitkeiu@gmail.com volikiri

7 Klubi Cycling Tartu Rene Mandri renemandri@gmail.com juhatuse liige

8 Klubi Püha Loomaaed Runo Ruubel runo.ruubel@karomets.ee juhatuse liige

9 Klubi Tartu Maraton Indrek Kelk Indrekkelk@gmail.com juhatuse liige

10 Kuusalu Rattaklubi Kaido Laas kaidolaas@gmail.com juhatuse liige

11 MTÜ "MTBest" Enno Eilo ennoeilo@gmail.com juhatuse liige

12 MTÜ Aerobike Cycling Agency Mihkel Reile aerobike@aerobike.ee juhatuse liige

13 MTÜ CC Rota Mobilis Kaupo Raag kaupo80@gmail.com volikiri

14 MTÜ Cosmos Sport Kaupo Kuhlap kaupo@cosmos.ee juhatuse liige

15 MTÜ Cycling Team Massa Lii Vilms vilms@ejl.ee volikiri

16 MTÜ Kalevi Jalgrattakool Jaanus Prükkel jaanus.prykkel@gmail.com juhatuse liige

17 MTÜ Narva Hawaii Express Andrei Akimov andrei.akimovkg@gmail.com volikiri

18 MTÜ Nõmme Rattaklubi Kalev Nõmm Nommerattaklubi@gmail.com juhatuse liige

19 MTÜ Peloton Janelle Uibokand janelleuibokand@gmail.com volikiri

20 MTÜ Pro Jalgratturite Klubi Allar Tõnissaar allar.tonissaar@gmail.com juhatuse liige

21 MTÜ Spordiklubi Kayaba Lii Vilms vilms@ejl.ee volikiri

22 MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi Caspar Austa caspar20@hot.ee volikiri

23 MTÜ Trismile Paul Lõiv paul@trismile.ee juhatuse liige

24 MTÜ Valged Teed Indrek Kelk Indrekkelk@gmail.com juhatuse liige

25 MTÜ velo.clubbers.ee Kaupo Raag kaupo80@gmail.com juhatuse liige

26 Narva Jalgrattaklubi Temp Gennadi Akimov gennadi.akimov@mail.ru juhatuse liige

27 Otepää Rattaklubi Ekke-Kaur Vosman ekkekaurvosman@gmail.com volikiri

28 OÜ VO2 Sulev Lipp sulev@vo2.ee juhatuse liige

29 Passion For Adventure MTÜ Vidrik Vaiksaar tripassion@passionforadventure.ee volikiri

30 Põltsamaa Jalgrattaklubi Margus Ääremaa margus.aaremaa@gmail.com juhatuse liige

31 Pärnu Spordiselts Kalev Kaido Juurik kaidojuur@gmail.com juhatuse liige

32 Rae Rattaklubi Marko Aro info@raerattaklubi.ee juhatuse liige

33 Rakvere Rattaklubi Siplased Vahur Leemets vahur@nelson.ee juhatuse liige

34 Rein Taaramäe Rattaklubi Steven Puhm steven.puhm@gmail.com juhatuse liige

35 SA Jõulumäe Tervisespordikeskus Eido Tasalain info@joulumae.ee juhatuse liige

36 Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking Indrek Kelk Indrekkelk@gmail.com volikiri

37 Spordiklubi Airpark Jaan Tults jaan.tults@gmail.com juhatuse liige

38 Spordiklubi CFC Johannes Jõgi johannesjogi@gmail.com juhatuse liige

39 Spordiklubi Rakke Enno Eilo ennoeilo@gmail.com juhatuse liige

40 Spordiklubi Velo Jaan Veeranna fotokeskus@hot.ee juhatuse liige

41 Spordiklubi Viimsi Sport Siiri Visnapuu siiri@energel.ee juhatuse liige

42 Team Vänt Jalgrattaklubi Martin Ligema martin.ligema@gmail.com volikiri



Eesti Jalgratturite Liit

Üldkoosolek 13.05.2021

Osalenud EJL juhatuse liikmete nimekiri (aruanne Zoom.us  keskkonnast)

Nimi Email

1 Enn Veskimägi enn@standard.ee

2 Hannes Kägu hannes@jetoil.ee

3 Raivo Rand raivo@rtg.ee

4 Sander Maasing smaasing@gmail.com

5 Siiri Visnapuu siiri@energel.ee

6 Sulev Lipp sulev@vo2.ee



Eesti Jalgratturite Liit

Üldkoosolek 13.05.2021

Osalenud külaliste nimekiri (aruanne Zoom.us  keskkonnast)

Nimi Email

1 Aivar Uutar aivar.uutar@taltech.ee

2 Erkki Raasuke erkki.raasuke@gmail.com

3 Grete Treier grete.treier@gmail.com

4 Jaan Kirsipuu jaankirsipuu@hotmail.com

5 Jaan Toots toots.jaan@gmail.com

6 Kaja Malts kaja.malts@gmail.com

7 Karmen Reinpõld karmen.reinpold@gmail.com

8 Kaspar Sepp kaspar.sepp@nokiantyres.com

9 Kristina Kapajeva kristina.kapajeva@gmail.com

10 Raimo Ronimois raimo.ronimois@gmail.com

11 Tõnu Arrak AWG@hot.ee


