Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 17 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

11. mai 2022. kell 15:00-17:30
AS G4S Eesti asukohas

Osalevad juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants, Remo Holsmer,
Atso Matsalu, Liis Sild, Kaili Kukumägi
Kutsutud osalejad: Õiguskomisjoni esimees Andu Tali, EKL peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja
võistluste juht Henri Ausmaa, naiste koondise peatreener Kaspars Majenieks, meeste koondise
peatreener Jukka Toijala, meeste ja poiste koondiste juht Raido Roos, naiste korvpalli juht Kaarel
Sibul, EKL turundus- ja kommunikatsioonijuht Gerd Kiili
1.

Korvpall 2030 arengukava tegevused
1.1.
Mõõdikud versioon II LINK
Otsus: 1) Täiendada mõõdikuid vastavalt EKL juhatuse liikmetelt saadud sisendile ja tuua need
kinnitamiseks järgmisele EKL juhatuse koosolekule.
2) Mõõdikute kontroll ja ülevaade teha EKL juhatusele kaks korda aastas, hooaja keskel
(detsember) ja hooaja lõpus (juuni).
3) Lisada mõõdiku naiste meistriliiga kohta ning TV ülekannete reitingute kohta.
4) Mõõdikud esitada vastava valdkonna sekretariaadi töötaja poolt koostöös töörühma/
komisjoni juhiga.
5) Poiste/ meeste treenerite toimkonnal ja naiste korvpalli arendamise komisjonil vaadata
üle mõõdik “Eesti korvpall välismaal” numbrid ja täiendada/ parandada juuni EKL juhatuse
koosolekuks.
9 poolt, 0 vastu
1.2.

Naiste ja tüdrukute treenerite/ klubide infokoosoleku kokkuvõte.

Liis Sild, Kaarel Sibul ja Kaspars Majenieks tegid ülevaate toimunud koosolekust, rakendatavatest
muudatustest ja tegevustest tüdrukute- ja naiste korvpallis. Esitlus1 LINK, esitlus2 LINK.
Muudatusi ja tegevusi on plaanis täiendavalt ja korduvalt treeneritele/klubidele tutvustada läbi
workshoppide ja järgnevate koosolekute.
Otsus: info teadmiseks võtta.
9 poolt, 0 vastu
1.3.
Naiste korvpalli arendamise komisjoni koosseisu muudatused, uus koosseis:
Liis Sild, Marko Parkonen, Kaili Kukumägi, Gerly Kostla, Raido Ringmets, Esko Tõnisson (U16
NT), Kaia Milling (U14 NT), Sergio Rico Cubeiro (U18 NT & Women's NT), Robert Peterson,
Kaarel Sibul, Kaspars Majenieks.

Otsus: Kinnitada uus koosseis.
9 poolt, 0 vastu
1.4.
Ülevaade Sport 2030 arengukavast
1.4.1.
Organisatsiooni kvaliteet - EOK strateegiaseminar + Islandi näide LINK, Kultmin
esitlus LINK
1.4.2.
Treenerite tööjõutoetus ja Team Estonia - EOK strateegiaseminar ja kohtumine
Kultuuriministriga 4,5+6-8 tase
Keio Kuhi tutvustas Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumi poolt läbi viidud
strateegiaseminari, kus muuhulgas käsitleti Eesti Korvpalliliidu arengukava olulisi teemasid:
organisatsiooni kvaliteet ja treeneri staatus läbi tööjõutoetuse nn. 2.0 versiooni tegemise.
Keio Kuhi avaldas lootust, et meil on nendes küsimustes paljude alaliitudega sama seisukoht ning
see väljendus ka nimetatud strateegiaseminaril. Lisaks juhtis Keio Kuhi tähelepanu esitlustele, mis
on ka käesoleva juhatuse koosoleku materjalide lisana.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
9 poolt, 0 vastu
2.

KML nõukogu koosoleku kokkuvõte ja klubide ettepanek struktuuri muutmiseks
2.1.
EKL töötajate ülesanded seoses PAF liigadega
2.2.
EKL struktuur täna
2.3.
Klubide ettepanek
2.4.
KML nõukogu protokoll
2.5.
Organisatsiooni SWOT
Keio Kuhi tutvustas EKL juhatuse liikmetele materjale ning esitas omapoolse nägemuse.
Juhatuse liikmete vahel toimus pikem arutelu tehtud ettepaneku ja edasiste sammude osas.
Otsus: 1) Klubide esitatud struktuuri muutmise ettepanekut mitte toetada.
2) Klubidel teha ettepanekud meistriliiga nõukogu ja juhatuse väljasõiduistungiks
mõõdikute/ kriteeriumide kohta, millega meistriliiga tulemuslikkust mõõta.
3) Palume EKL juhatuse liikmetel osaleda meistriliiga väljasõiduistungil Käärikul
02.-03.06.2022.a.
9 poolt, 0 vastu

3.

Eelarve 2022/23 ja 2023/2024 II lugemine, memo LINK
Keio Kuhi tegi ülevaate eelarve II lugemisest ning muudatustest.
I ja II lugemisega on vähendatud 2022/2023 eelarve defitsiiti -207,924.40 Euro võrra.
Samas on eelarve defitsiit endiselt liiga suur ning eelarve komisjoni ettepanek on vähendada III-ks
lugemiseks eelarve miinust selliselt, et 2022/2023 hooaja lõpuks oleks netovara maht planeeritud

sarnaselt käesoleva eelarveaasta planeerimisele ehk netovara maht peaks olema 2022/2023
eelarveaasta lõpuks +187,525 Eurot.
Otsus: Info teadmiseks võtta, III lugemiseks tuua eelarve EKL juhatusse vastavalt eelarvekomisjoni
ettepanekutele.
Poolt 9, vastu 0
4.

Jooksvad küsimused
4.1.

Liigade ja võistluste ülevaade LINK
Henri Ausmaa tutvustas liigade ja võistluste tegevusi.
Muuhulgas kinnitati liigade vahelise liikumiste ja registreerimiste ajagraafik esitatud kujul.
Otsus: Info teadmiseks võtta esitatud kujul.
Poolt 9, vastu 0

4.2.
Koondiste tegevuse ülevaade
4.2.1.
Naiste/tüdrukute koondised LINK
Kaarel Sibul ja Kaspars Majenieks tutvustasid tüdrukute ja naiste koondiste tegevusi.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
Poolt 9, vastu 0
4.2.2.

Meeste/poiste koondised LINK
Raido Roos ja Kaspars Majenieks tutvustasid poiste ja meeste koondiste tegevusi.

Otsus: Info teadmiseks võtta.
Poolt 9, vastu 0
4.3.

FIBA info

4.3.1.

Eesti esindatus FIBAs LINK

4.3.2.

FIBA Europe üldkogu LINK

Keio Kuhi tutvustas EKL juhatuse liikmetele võimalusi kandideerida FIBA erinevate
struktuuride koosseisu ning avaldas arvamust, et Eesti korvpalli kogukonna liikmeid võiks
seal olla rohkem. Viimase üleskutsega liitus EKL president Priit Sarapuu, kes kutsus üles
juhatuse liikmeid esitama kandidaate.
Otsus: info teadmiseks võtta.
Poolt 9, vastu 0

4.4.

EKL juhatuse koosolekute ajad

EKL juhatuse koosolekute ajad järgnevalt:
1. KML klubide ja EKL juhatuse väljasõiduistung
02.-03.06.2022
2. EKL juhatuse koosolek nr 18
15.06.2022
a. Eelarve (2022/2023) III lugemine ja kinnitamine
3. EKL juhatuse koosolek nr 19
13.08.2022
a. 12.08.2022 - Kullami nimelise turniiri I mängupäev
b. 13.08.2022 - Kullamile pühendatud spordikonverents ja korvpallifoorum
c. 14.08.2022 - Kullami nimelise turniiri II mängupäev
4. EKL juhatuse koosolek nr 20
14.09.2022
5. EKL juhatuse koosolek nr 21
12.10.2022
6. EKL juhatuse koosolek nr 22
09.11.2022
Otsus: 1) Info teadmiseks võtta.
2) Palun EKL juhatuse liikmetel osaleda KML nõukogu ja juhatuse liikmete ühisel
väljasõiduistungil, mis toimub 02.-03.06.2022.a. Käärikul.
9 poolt, 0 vastu
4.4.1.

Kommunikatsioon;
12.05.2022
- protokolli kinnitamine
13.-.17.05.2022
- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
18.05.2022
- avalikustatakse protokoll
Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

