Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 1 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:

13. jaanuar 2021 kell 15:00-17:30

Koosoleku toimumiskoht:

Videokeskkond zoom (tulenevalt covid-19 piirangutest)

Osalesid juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gerd Kiili,
Gert Prants, Kaili Kukumägi, Kalle Klandorf, Jaan Härms, Priit Koit, Remo Holsmer,
Atso Matsalu.
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Arengukava Korvpall 2030 projekti juht Jorma Sarv, koondiste juht Raido Roos,
meeste rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala.
Koosoleku rakendamine:
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: Kinnitada päevakord.
11 poolt, 0 vastu
2. Juhatuse kodukord
-

-

-

-

-

-
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Koosolekute tihedus: koosolekud toimuvad iga kuu teisel kolmapäeval kell
15:00 (Kui juhatuse koosolekul ei lepita kokku teisiti), v.a. juuli kui
koosolekut ei toimu ning detsember. Detsembri kuu koosoleku toimumisaeg
otsustatakse hiljemalt novembri koosolekul. Lisaks toimub detsembris
üldkogu koosolek;
Koosolekul osalemisest või mitteosalemisest teavitatakse kalendrikutsele
vastates. Kui osalemine/ mitteosalemine muutub, teavitatakse sellest
info@basket.ee või sekretär asjaajajale telefonil 50 30 356;
Juhatuse päevakorra drafts saadetakse välja kolm nädalat enne toimumise aega
ning kinnitatud päevakord saadetakse välja juhatuse meililisti ekljuhatus@basket.ee üks nädal enne koosoleku toimumist;
Vastavalt põhikirjale juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul
osaleb üle poole (1/2) juhatuse liikmetest (st 12st 7);
Juhatuse koosolekud protokollitakse ning avaldatakse lisadega, v.a. juhul kui
need sisaldavad osapoolte suhtes konfidentsiaalset infot ja/ või läheb vastuollu
GDPRiga, Eesti Korvpalliliidu koduleheküljel;
Otsuste ja vastavalt vajadusele protokolli lisade sisu kohta tehakse sise- ja
väliskommunikatsioon vastavalt juhatuse korraldustele hiljemalt nädala
jooksul protokolli kinnitamisest;
Juhatuse koosolekutele on alaliselt kutsutud meeste ja naiste koondise
peatreenerid
ning
peasekretäri
ettepanekul
vastutusvaldkondade
esindajad/spetsialistid.

-

Juhatuse koosolekutele on alaliselt kutsutud õiguskomisjoni esimees ja
meistriliiga nõukogu esimees.

Otsus: Kinnitada juhatuse kodukord esitatud kujul.
11 poolt, 0 vastu
3. Jukka Toijala ja Jalmar-Joosep Saar kohtumised klubidega - kokkuvõte ja
ettepanekud
Rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala ja projektijuht Jalmar-Joosep Saar
külastasid poistega tegelevaid noorteklubisid eesmärgiga kaardistada meie klubide
hetkeseis ja koguda ning teha ettepanekuid Eesti Korvpalliliidu juhatusele.
Jukka Toijala tegi ülevaate juhatusele järgnevalt:
Esialgse plaani järgi planeeriti külastada 17 (27st) poistega tegelevat noorteklubi,
kuid ühe klubi juurde pandeemia tõttu ei jõutud.
Külastamata jäi 11 poistega tegelevat noorteklubi. Klubide külastusi on plaanis
jätkata.
Külastustel koguti informatsiooni järgmiste teemade kohta:
3.1. Juhendmaterjal (EKL koduleheküljel: LINK) ja selle kasutamine
klubides
Enamik klubisid on juhendmaterjali kätte saanud, kuid mitte ükski klubi ei kasuta
seda igapäevases töös. Mitmed kasutavad juhendmaterjali alusmaterjalina selleks,
et koostada oma klubile eraldiseisev juhendmaterjal.
Jukka Toijala ettepanekud:
1. EKL jätkab juhendmaterjali tutvustamist läbi koolitusprogrammi, et aidata
klubidel treeninguid paremini organiseerida.
2. Juhendmaterjal peaks olema ka meie tasemekoolitus süsteemi juhendmaterjal.
Sama idee tõi välja iga teine klubi, et need võiksid omavahel seotud olla. Väga
oluliseks peeti osa, kuidas treening ning treeningtsükkel praktiliselt võiks välja
näha, on see siis 1 trenni, nädala, kuu või hooaja lõikes.
3. Luua klubide peatreenerile/spordijuhile/koordineerijale töörühm/koolitus, kus
eesmärgiks on arendada nende teadmisi, kuidas arendada klubi juhtimist,
treenimis- ja treeningplaneerimise printsiibis erinevates vanusegruppides.
Selle eesmärk on tõsta klubide teadlikkust ja kvaliteeti.
4. Juhendmaterjali avaldamisest on möödas 1 aasta. Võib olla tasuks selle kohta
teha mingit sorti tagasiside küsitlus.
Järgnenud arutelu käigus koosolekul osalenute vahel leiti, et ettepanekud on
asjakohased. Jukka Toijala ja Keio Kuhi informeerisid, et EKL treenerite
koolitusnõunik Indrek Visnapuu (vastavalt strateegia Korvpall 2030 treenerite
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koolituste töörühma otsusele) on alustanud tasemekoolituse värskendamist nö
“nullist” ja uue koolitussüsteemi aluseks on kinnitatud treenerite juhendmaterjal. Uus
tasemekoolituse süsteem on plaanis kasutusele võtta hooajast 2021/2022. Juhatuse
liikmetel oli mitmeid küsimusi tänase tasemekoolituse kohta.
1) Ettepanekud teadmiseks ja täitmiseks võtta.
2) Kutsuda EKL treenerite koolitusnõunik juhatuse koosolekule, et
tutvustada tänast süsteemi ja planeeritavaid muudatusi.
3) Klubide külastuse kohta teha üldine avalik kommunikatsioon ja
igale klubile anda personaalne tagasiside ning informeerida tehtud järeldustest.
11 poolt, 0 vastu
Otsused:

3.2. Audentese Spordigümnaasium
Arvamused Audentese Spordigümnaasiumi puudutavates teemades on endiselt
erinevad (seda ka klubide siseselt), ühist läbivat arvamust ei ole.
EKL ja uuenenud Audentese korvpalliosakonna personal on alustanud uue
arengukava, programmi ja tugiteenuste tutvustamist. Eesmärk on kogu süsteemi
veelgi täiendada.
EKL-i eesmärk on koondada Eesti parimad noorkorvpallurid Audentese
Spordigümnaasiumisse. Esimesel võimalusel pakkuda noortele rahvusvahelist
võistlusväljundit erinevate liigade ja kontrollkohtumiste näol.
Jukka Toijala ettepanekud:
Keskenduda tuleb ASG presenteerimisele, mängijate karjääriplaneerimisele, ja uute
mängijate skautimisele;
Oluliselt tuleb tõsta klubide, treenerite ja lastevanemate teadlikkust karjäärivalikute
osas. Jätkata tuleb lastevanematele suunatud koolitustega;
Üle tuleks vaadata kommunikatsioonitegevus seoses mängijate välismaale minekuga;
Järgnenud arutelus otsiti vastust, kuidas selles olukorras võimalikult konstruktiivselt
edasi minna. Leiti, et teavitustööd tuleb edasi teha nii klubide, treenerite kui ka
lastevanemate suunal ning aluseks tuleb võtta Audnetese Spordigümnaasiumi
töörühma memorandumi mustand.
Otsus: Info teadmiseks võtta ning ettepanekud täitmiseks võtta.
11 poolt, 0 vastu
3.3. Koolitused
Klubide sisend oli, et koolitussüsteem vajab värskendamist.
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Veel ettepanekuid klubidelt:
Ettepanekud klubidelt:
-

Vanusepõhine koolitus;
Kuulsa nime koolitus;
Luua 2 tugevat koolitust aastas, mis keskenduvad erinevatele vanuste
põhistele koolitustele:

Näide:
U12-U14 koolitus;
U14-U16 koolitus;
U16-U18 koolitus.
Koolitused toimuksid BSBC ja Baltic Cup’i raames.
-

Rahvusvaheline treenerite koolitus iga nelja aasta tagant.

-

Ühe mõttena saaks selle raames korraldada rahvusvahelise meeste- ja
naistekoondise turniiri.

Jukka Toijala ettepanekud:
Koolituste teema on üks kõige olulisematest teemadest Eesti Korvpalliliidu jaoks, et
tõsta meie korvpalli taset ja saavutada arengukavaga “Korvpall 2030” seatud
eesmärke.
Väljavõte arengukava Korvpall 2030 visioonist:
“Eesti korvpallitreener on hea erialase haridusega professionaal, kelle roll ja
tulemused on ühiskonnas väärtustatud ning töötasu väärikas;
Treeneri staatus on võrdne õpetaja staatusega. Treenerite arendamisel toimib paindlik
kutsekvalifikatsiooni ning täienduskoolituste süsteem, lastega töötavatel treeneritel on
kõrgharidus ning selleks vajalik ettevalmistus. Treenerite töö on korraldatud viisil,
kus ühe professionaali koormus ei ületa kahte treeningrühma;
Korvpallitreeningute korraldajad pakuvad mitmekülgset spordiharidust ja on oma
kogukondi liitvad ning professionaalselt juhitud organisatsioonid.”
Jukka Toijala tõi eraldi välja, et treenerite koolitusnõunik Indrek Visnapuul on EKR
tasemekoolituste arendusprogramm arendamisel vastavalt Korvpall 2030 treenerite
koolituse töörühma otsustele.
Täienduskoolitused. Luua 2 tugevat koolitust aastas, mis keskenduvad erinevatele
vanuste põhistele koolitustele:
Näide:
U12-U14 koolitus;
U14-U16 koolitus;
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U16-U18 koolitus.
Koolitused toimuksid BSBC ja Baltic Cup’i raames.
Järgnenud arutelus leiti, et tehtud ettepanekute suund on õige, kuid oluline on
vaadata üle ajaraam ja tingimused nende ettepanekute rakendamisel.
Otsused:

1) Võtta info teadmiseks;
2) Suunata ettepanekud arutamiseks Korvpall 2030 treenerite koolituse

töörühma;
3) Kutsuda EKL treenerite koolitusnõunik juhatuse koosolekule, et
tutvustada tänast süsteemi ja planeeritavaid muudatusi;
11 poolt, 0 vastu
4. Komisjonide ja töörühmade tegevuskava ja kodukord
a) Üldkogu poolt kinnitatud komisjonid: Eelarve komisjon, Õiguskomisjon,
Kvaliteedikomisjon, Naiste korvpalli komisjon, Kohtunike komisjon.
b) Juhatuse poolt kinnitatavad Korvpall 2030 töörühmad: Poiste treenerite
toimkond, tüdrukute treenerite toimkond (kinnitatakse kui naiste korvpalli
komisjon on visiooni ja strateegilised otsused teinud), Audentese SG töörühm,
Koolituste töörühm, Treenerite tasustamise töörühm, Turunduse töörühm.
4.1. Komisjonid ja töörühmad kohtuvad I, II ja IV kvartal;
4.1.1. Komisjone juhivad juhatuse liikmed või juhatuse poolt kinnitatud
isikud;
4.1.2. Komisjonid on kuni 7 liikmelised;
4.1.3. Komisjon on hääleõiguslik kui koosolekul osalevad üle poolte
liikmetest;
4.1.4. Komisjonidele saadetakse materjalid tutvumiseks mitte hiljem kui 3
päeva enne selle toimumist;
4.1.5. Komisjonide koosolekud protokollitakse ning info avaldatakse Eesti
Korvpalliliidu koduleheküljel;
4.1.6. Komisjonide koosolekutel osalevad vaid liikmed või komisjoni
esimehe kutsel sekretariaadi, juhatuse või valdkondade eksperdid;
4.2. Strateegia Korvpall 2030 vaadatakse üle ja uuendatakse vastavalt presidendi
programmile iga aasta I kvartali jooksul;
4.3. Komisjonide ja töörühmade juhid ja liikmed kinnitatakse 2021 veebruari kuu
juhatuse koosolekul;
4.4. Komisjonide ja töörühmade koosseisud ning toimumise ajad avaldatakse
Eesti Korvpalliliidu koduleheküljel;
4.5. Strateegia Korvpall 2030 töörühmade koosolekud on Eesti Korvpalliliidu
liikmete esindajatele avatud eelregistreerimisel vähemalt kolm päeva enne
koosoleku toimumist;
Lisad:
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1) Priit Sarapuu visioon: LINK
2) Eesti Korvpalliliidu struktuur täna - LINK
3) *Juhtimise töölaud, draft - LINK

*Töölauda nähakse elava dokumendina, kuhu on oodatud juhatuse liikmete
sisend, töölaud on jagatud järgmisteks suuremateks teemadeks:
1. Rahvuskoondised (mehed / naised, FIBA 2025, korvpallikodu, karjääri
lõpetanud koondislaste kaasamine)
2. Noortekoondised ja korvpalliõpe Audentese Spordigümnaasiumis
3. Eesti meistrivõistlused (kõik liigad + kohtunikud)
4. Treenerid (koolitamine, stipendiumid, töötasud, mängija kõiki treenereid
kajastav kasvatajaregister)
5. EKL liikmete toetamine (klubide tööd toetav kvaliteedinõustamine,
spordimeisterlikkus, korvpalli populariseerimine, mängijate üleminekud)
6. Juhtimine (strateegia Korvpall 2030 arutelud ja otsused, komisjonid ja
töörühmad, EKL sekretariaat)
Teemade juures on välja toodud:
- strateegias Korvpall 2030 teemat kattev eesmärk (2018 kinnitatud dokumendi
sõnastuses)
- olulised tegevused
- arutelu ja otsuste koordineerimine (töörühm või vastutaja, kes on juhatuse jaoks
teema kontaktiks)
- EKL poolne tiim tegevuste eestvedamisel või elluviimisel
- hinnang hetkeolukorrale (positiivsed ja kriitilised aspektid)
- 2021 ehk lähiaja eesmärk teemaga töötamisel
Otsus: Info teadmiseks võtta.
11 poolt, 0 vastu
5. Naiste koondise peatreeneri konkurss
Selgituseks ajaraam:
Rahvusvaheline konkurss (saadetud Eesti ja FIBA infokanalite kaudu) kuulutati
välja 02.12.2020.a. ja konkursi tähtajaks oli 15.12.2020.a.
Intervjuude vooru valiti välja sekretariaadi esindajate poolt 8 kandidaati
Intervjuud 8 kandidaadiga toimusid 06. ja 07.01.
Naiste koondise esimene järgmine tegevus on Eurobasket Women 2021
kvalifikatsioonimängude viimane aken algusega 02.02.2021.a.
Mängud toimuvad Venemaal, Orenburgis, “mulli” formaadis.
04.02.2021.a. VENEMAA - EESTI
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06.02.2021.A. EESTI - BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
Juhatuse liikmed tutvusid sekretariaadi poolt välja toodud 8 koondise
kandidaadiga ning nendega läbi viidud intervjuude tulemustega. Arutelu käigus
jõuti nelja kandidaadini, kellega läbirääkimisi jätkata.
Lisaks leiti, et läbirääkimisteks on vaja lisaaega, et leida võimalik parim lahendus
ja treenerite ning personali kooslus. Tulenevalt ajaraamist leiti, et õige oleks teha
ettepanek Allan Siimannile ja tema meeskonnale veebruari “aknaks”, arvestades,
et neil on olemas vastav kogemus viimasest koondise “aknast”.
Otsused:
1)
Pikendada läbirääkimiste perioodi 4 kandidaadiga, mille
juurde on oodatud kõik juhatuse liikmed. Intervjuu toimumise ajast ja kohast
teavitatakse juhatuse liikmeid.
2)
Teha ettepanek Allan Siimannile juhendada naiste
koondist peatreenerina veebruari “aknas”.
11 poolt, 0 vastu.

6. FIBA rahastatud projekt (kooliprojekt) ülevaade;
Otsus: Lükata see päevakorrapunkt edasi ja lisada veebruari juhatuse päevakorda.
11 poolt, 0 vastu
7. Jooksvad küsimused/ info;
7.1. Covid-19 olukorraga seonduv;
7.1.1. Koondiste tegevus;
Ülevaade (Raido Roos) - LINK
Audentese SK pöördumine - LINK
Juhatuse liikmed tegid ettepaneku koondise kandidaatide nimekirja värskendada ning
laiendada, et tagada rohkematele mängijatele treenimise võimalus, mis suurendab
koondise kandidaatide võimalust ennast “vormis” hoida ning koondises osalemiseks
paremini valmistuda. Samuti leiti, et ei ole võimalik aktsepteerida esitatud taotlusi
nimetada koondise kandidaatideks kogu treeningrühma nimekirja.
Otsused:
1) Sekretariaadil leida lahendus koondise kandidaatide nimekirjade
värskendamiseks. Lahendusest informeerida juhatust esimesel võimalusel.
2) Mitte rahuldada Audentese SK taotlust.
11 poolt, 0 vastu;
7.1.2. Liigade- ja võistlustega seonduv tegevus;
Ülevaade (Henri Ausmaa) - LINK
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Henri Ausmaa ja Keio Kuhi tegid ülevaate juhatusele liigade kohta seoses Covid-19
piirangutega. Lisaks ülevaatele informeeris Keio Kuhi Vabariigi Valitsuse poolt
planeeritavast toetusmeetmest, mille kohta on lähiajal oodata täpsemat
informatsiooni.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
7.2. Liikmest väljaastumise avaldused - Märjamaa Korvpallikool;
Avaldus lingil: LINK
Otsus: Rahuldada Märjamaa Korvpallikooli taotlus
11 poolt, 0 vastu
7.3. Järgmised koosolekud;
Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 10.02.2021.a, kell 15:00.
Märtsi koosolek on planeeritud kogupäeva üritusena ja väljasõiduistungina
10.03.2021.a.
Otsus: Info teadmiseks võtta;
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Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi

