
Treenerite nõukogu 15.02.2013 koosoleku protokoll. 
 
 
Koosolekul osalesid: 
Kaido Juurik; Andri Lebedev; Jüri Kalmus; Jaan Veeranna; Riho Räim; Toivo Suvi; Teet Reedi; Urmas 
Karlson; külalisena Silver Ao. 
Puudusid: 
Andre Aduson; Sander Maasing; Ado Hein; Janari-Joel Jõessar. 
 
Koosoleku juhatajaks määrati Urmas Karlson ja protokolli soostus vabatahtlikult koostama Teet Reedi. 
 
Päevakorras 2 põhipunkti – treenerite nõukogu esimehe valimine ning nõukogu põhimääruse arutelu ja 
kinnitamine. 
 
Jüri Kalmus tegi lühikese kokkuvõtte varasemast tööst ja lõpetas oma sõnavõtu tõdemusega, et EJL 
eelarve tasakaal ei ole eesmärk omaette, tegelikult on eelarve vaja tasakaalust välja lükata ja raha juurde 
leida, sest areneda on vaja. 
Urmas – defitsiidiga eelarve on ohtlik, sest mis siis saab, kui raha ei tule. 
Riho – meil on vaja teha plaan ja seda plaani kaitsta ning põhjendada, miks meil on neid tegevusi vaja, 
siis meil on loodetavasti piisavalt mõistlik juhatus, kes mõistab ja otsib vahendid. 2015 toimuvad Euroopa 
MV-d Tartus on meie lähim eesmärk ning selle nimel on vaja teha tööd ja selleks on meil vaja raha 
juurde. Ja kui me 2015 ei saa poodiumi lähedale, siis peame aru andma miks nii läks, mis tegemata jäi. 
Jaan – Rihoga nõus, meil on vaja esitada juhatusele kindel nägemus, meil on selleks ja selleks 
tegevuseks vaja ning panna neile selge ülesanne vajalik rahaline kate leida. Me peame näitama, et meil 
on vaja täpselt selline hulk raha, ja peame selgitama milleks me selle kulutame, ja mis me selle raha eest 
saavutame. 
Kaido – alalõikude kaupa peaksid kõik valdkondade juhid kirjeldama ära oma vajaduse ja tegevused ja 
soovitavad tulemused. 
Jüri ja Riho nõus. 
Riho – Jüri, kas eelkirjeldatud stiilis ettepanekuid on tehtud? 
Jüri – eks ettepanekuid ongi vähe tehtud, sest Karlsonilt on tulnud ka kohe vastus, et ta teab kui vähe 
raha on ja ega ei saa juurde. 
Toivo – kas see (raha juurde küsimine) toimib? Ei toimi ju. Sisuliselt oleme tegutsenud sellele vastavalt 
palju meil raha on,  
Jüri – aga olemegi tegutsenud vaikelus, ja tulemusi ei ole. 
Riho – mina teeks eelarve niimoodi, et kõik kulutused mis on vaja teha selleks, et mehed tiitlivõistlusele 
viia, teeks ära ja kui kohad ja tase on käes, siis vaataks kust saaks MM-i raha. 
Urmas – eks neid mõtteid ole mõlgutatud, aga keegi pole seda otsust jõudnud vastu võtta, sest ka siis kui 
sponsoriga kokku leppida, ei taga see raha laekumist. Ja tegelikult ei ole treenerite nõukogu siiani 
eelarveni jõudnudki, ja eelarve kitsikuse juures peame me otsustama, missuguseid tegevusi teeme. 
Riho – ettepanek uuele juhatusele võiks olla see, et nad teevad süvaanalüüsi selle kohta, kuidas on 
rahasid kulutatud siiani ja missugune on tulemus mille oleme saavutanud. 
Urmas – prioriteetide määramine ka – kas meil on ressurssi panustada kõigisse valdkondadesse? 
Näiteks kas meil on naisi ja kas on põhjust nendega välja võistlustele minna. 
Toivo – naistest me ei pääse kuidagi ümber vaatama, sest noorte olümpiapäevadel on ka tüdrukute 
kohad olemas. 
 
Põhiteema juurde – esimehe valimine ja põhimääruse arutamine. 
Riho – kiidab Jüri põhjalikkust põhimääruse koostamise ja redigeerimise juures ja arvab, et edaspidi 
peaks koormust jagama ning igaühele oma osa ülesannetest jagama. Siis läeb ka koormus kergemaks. 
 
Esimehe kandidaadid: 
Jüri Kalmus paneb ette kandidaatideks Ado Hein ja Kaido Juurik 
Hääl rahva seast – Heina Ats ei ole nõus. 
Kaido – mul on palju õppida ja klubi juhtida, ma ei saa väga palju pühendada aega. 
Teet – mina teen ettepaneku Riho Räim valida. 



Riho – pole ka otseselt vastu ja kui mehed hääled annavad, siis võib ka. 
Ado Hein esitab läbi Urmase suu kandidaadiks Teet Reedi. Viimane taandab end. 
 
Kaido – senist vähest infovahetust on vaja parandada, see ei ole ok, et võistusele mineja paneb kokku 
koondise ja teised ei teagi midagi ei ettevalmistusest ei koondise koostamisest ega muust. 
 
Riho – minu meelest on võimalik enne kevadlaagrit veel kokku panna tegevuskava vanuseklasside kaupa 
ning kalkuleerida treeningprotsessi korraldamise ja erinevatel võistlustel osalemise võimalusedki läbi. 
Riho räägib Taanist tulnud kutsest aprilli lõpu võistlustele ja Toivo ütleb, et kodus olevate meestega ei ole 
mõistlik aprilli lõpus sinna minna. 
 
Valitakse ☺ hääletuskomisjon koosseisus Urmas kui vaatleja ja Silver kui kokkulugeja ja sõnumi edastaja. 
 
Protokolliline seisukoht: treenerite nõukogu esimeheks valiti Kaido Juurik ja aseesimeheks valiti Riho 
Räim. 
  
Treenerite nõukogu põhimäärus ärgitas arutelu ja tekitas osati ka vaidlusi kuid arutelu tulemusel jõuti, 
tundub, et mõistlike kokkulepeteni. 
Põhimääruse p. 1.5 juures tõdeti, et rahadest/eelarvest rääkides on alati vaja sõnastada kui palju 
vajatakse, mille jaoks vajatakse ja missugusid tulemusi soovitakse taotletavate vahenditega saavutada. 
 
Treenerite nõukogu liikmete vastustusvaldkonnad lepiti kokku järgnevalt: 

� Maanteesõit  Toivo Suvi, Riho Räim, Andre Aduson 
� Maastikusõit  Teet Reedi 
� Trekisõit  Ado Hein 
� Noortesport  Kaido Juurik, Andri Lebedev, Andre Aduson 
� BMX   Jaan Veeranna 
� Sportlased kes treenivad ja võistlevad väljaspool kodumaad Sander Maasing 
� Klubid – kandepind Janari-Joel Jõessar, täpsed ülesanded ja tegevused jäid seekord veel 

sõnastamata; Toivo Suvi, kes käib ka iga aasta vähemalt 10 klubi läbi.  
� Koolitus  Jüri Kalmus; Teet Reedi 

 
Koolitustest rääkides tuleks kasutada olemasolev teadmine ära ja treeneritel endil lasta rääkida sellest, 
mis tegevused ja meetodid on toonud ühe või teise sportlasega edu ning mis on toimetamised mis 
tulemust ei ole toonud. Treenerite koolitamise protsessis tuleb ära kasutada esmajärjekorras teadmine ja 
kogemus mis käepärast võtta on - Rein Kirsipuu, Jüri Kalmus ja teised korüfeed, kellel on rikkalik 
kogemus.  
 
Tegevuskavad 2015 aastani koostatakse valdkondade vastutajate poolt esimehe poolt täpselt öeldud 
kuupäevaks ja vormis ☺. 
Arutelu käigus soovitakse esialgu kirja saada visiooni, millest saab edasi liikuda tegevuskava juurde. 
Esimehe ettepanek on saata visioonid 10 märtsil meiliga treenerite nõukogu liikmetele. 
 
 


