Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 5 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

12. mai kell 15:00-17:00
zoom videokoosoleku rakendus

Juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Kaili Kukumägi, Priit
Koit, Remo Holsmer, Atso Matsalu, Liis Sild, Gerd Kiili
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, naiste korvpalli juht.
1. Päevakorra kinnitamine;
Otsustati: Päevakord kinnitada. Poolt 9, vastu 0
2. EKL 2021/2022 eelarve II lugemine;
MEMO LINK
Otsustati: Info teadmiseks võtta ning lähtuda eelarvekomisjoni ettepanekutest.
Poolt 9, vastu 0
3. Strateegia Korvpall 2030 koosolekud;
25.-26.05.2021 KML nõukogu ja EKL juhatuse strateegiaseminar
10.-11.06.2021 EKL juhatuse strateegiaseminar
Priit Sarapuu ja Jorma Sarv tutvustasid strateegiaprotsessi, seminaride päevakava
ja ettevalmistusi selleks.
Otsustati: Info teadmiseks võtta. Poolt 9, vastu 0
4. Kris Killingu, P16 koondise peatreeneri, intsident PAF Korvpalli
Meistriliiga mängul;
EKL juhatuse liikmetele tehti ülevaade Kris Killingu’ga seotud KML mängul
toimunud intsidendist ja sellele järgnes arutelu.
Juhatuse koosolekul kuulati täiendavalt ära Kris Killing, kes avaldas, et tema tema
käitumine ei olnud teadlikult pahatahtlik. Kris Killing teavitas, et on suhelnud
intsidendiga puudutatud mängija ja treeneriga pärast intsidenti. Ta vabandas ta
oma käitumise pärast EKL juhatuse ees.
Järgnevalt said EKL juhatuse liikmed avaldada oma seisukohti ning sõna said ka
meeste koondise peatreener Jukka Toija ning peasekretär Keio Kuhi.
Kokkuvõtvalt, EKL juhatus arutelude käigus leidis, et antud intsidendiga seotud
Kris Killingu käitumine ei olnud kuidagi õigustatud ja eriti noortekoondise
peatreeneri staatuse ehk sellist käitumist ei saa kuidagi õigustada. Kris Killing’u
osas on siiski tänaseks jõustunud EKL distsiplinaarkomisjoni poolt määratud
otsus, mille on puudutatud isik ära kandnud. Treeneri täiendav karistamine hetkel
tooks negatiivse mõju P16 koondislaste osas ning see ei ole hetkel kellegi
huvides. Puudutatud isik on oma käitumise pärast EKL juhatuse ees ametlikult
vabandanud. Kõiki asjaolusid arvesse võttes EKL juhatuse enamus leidis, et

kujunenud olukorra on siiski mõistlik anda Kris Killingu’le siiski veel võimalus,
et treener saaks oma eksimust järgnevalt heastada ning tõestada end edaspidi vaid
positiivses võtmes oleks eeskujuks noortele.
Otsustati: Teha Kris Killing’ule EKL juhatuse poolne hoiatus ja juhtida tema
tähelepanu, et selliseid eksimusi rohkem ei esineks.
4. Naiste koondise peatreeneri konkurss;
EKL juhatuse koosolekul nr 4 valiti välja sobiv naiste koondise peatreeneri
kandidaat, kelle kinnitamine lükati edasi eelarvelistel kaalutlustel 2021/2022
eelarve II lugemiseks. Juhatuse liikmed leidsid, et vastavalt eelarve II lugemisele
tuleks läbirääkimistega edasi minna ning teha kandidaadile lepingu pakkumine.
Otsustati: Teha lepingupakkumine välja valitud peatreeneri kandidaadile alates
01.07.2021.a. kuni Eurobasket Women 2025 kvalifikatsioonimängude lõpuni
(tänase süsteemi järgi veebruar 2025) ning kvalifitseerumise puhul kuni
Eurobasket 2025 finaalturniiri mängude lõpuni (tänase süsteemi järgi juuni 2025).
5. Ilmar Kullam 100 LINK;
Keio Kuhi tutvustas võimalikke tegevusi “Ilmar Kullam 100” tähistamiseks
vastavalt memole.
Otsustati: Kinnitada Peep Aaviksoo “Ilmar Kullam 100” töörühma juhiks ning
jätkata läbirääkimisi koostööpartneritega tegevuskava kinnitamiseks ja
finantseerimiseks.
Poolt 9, vastu 0
6. Jooksvad küsimused/ info;
6.1. Liigade ja võistluste tegevused - Henri Ausmaa LINK;
Otsustati: Info teadmiseks võtta. Poolt 9, vastu 0
6.1.1. Kohtumine TTÜ Korvpalliklubiga naiste võistkonna loomise teemal;
Liis Sild informeeris kohtumisest TTÜ Korvpalliklubi esindajatega ning nende
soovist luua naiskond, kelle osalemist soovivad naiste meistriliigas.
Keio Kuhi lisas, et naiste I liiga ja võimalikele naiste meistriliiga võistkondadele/
klubidele on tehtud infopäring eelregistreerimiseks, millest lähtuvalt tehakse järgmise
hooaja juhendid ning eelarved.
Otsustati: Info teadmiseks võtta. Poolt 9, vastu 0
6.2. Rahvuskoondiste tegevused - Raido Roos LINK;
Raido Roos tegi ülevaate koondiste tegevustest.
Otsustati: Info teadmiseks võtta. Poolt 9, vastu 0
6.3. EOK täiskogu info (kinnitati asepresidendid:
Priit Sarapuu informeeris, et EOK täiskogule kinnitati EOK
asepreseidentideks Hanno Pevkur ning Lauri Luik. Esimene neist
võistkonnaalade eest vastutavaks ning teine koolispordi eest vastutavaks.

Hanno Pevkur kinnitas täiskogul, et võtab esimese teemana võistkonnaalade
komisjonis arutusele treenerite tasustamise teemat ning soovib seda arutelu
hiljem laiendada ka kõikidele teistele aladele.
Otsustati: Info teadmiseks võtta. Poolt 9, vastu 0
6.4. Järgmised koosolekud;
Otsustati kinnitada järgmised koosolekud:
6.4.1. KML nõukogu ja EKL juhatuse väljasõiduistung
25.-26.05.2021
6.4.2. Eelarvekomisjon nr 3
31.05.2021
6.4.3. EKL juhatuse koosolek nr 6, väljasõiduistung
10.-11.06.2021
Poolt 9, vastu 0
Otsustati eelinfona teadmiseks võtta järgmise poolaasta koosolekute
esialgne ajakava:
6.4.4. EKL juhatuse koosolek nr 7
18.-19.08.2021
(Juhatuse koosolek ning korvpallifoorum)
6.4.5. EKL juhatuse koosolek nr 8
08.09.2021
6.4.6. EKL juhatuse koosolek nr 9
13.10.2021
6.4.7. EKL juhatuse koosolek nr 10
10.11.2021
6.4.8. EKL juhatuse koosolek nr 11
15.12.2021
6.4.9. EKL üldkogu koosolek
16.12.2021
Poolt 9, vastu 0
6.5. Covid-19 vastane ninasprei;
Aivo Adamson tegi ettepaneku kohtuda covid-19 ninasprei tootjatega ning
kaaluda selle kasutuselevõttu korvpallis ennetava vahendina ning võimaliku
vahendina publik saali saada.
Otsustati: Sekretariaadil kokku leppida ja korraldada kohtumine/ esitlus, kus
saavad osaleda liigade võistkondade esindajad.
Poolt 9, vastu 0
6.6. Kommunikatsioon;
13.05.
- protokolli kinnitamine
14.-18.05.
- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
19.05.
- avalikustatakse protokoll

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

