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ETL üldkogu koosoleku       12.06.2013 
PROTOKOLL                   Nr. 04/2013 
 
Lavenderi saal 
Tere Tennisekeskus 
12.06.2013 
Algus kell 14:00 
Lõpp kell 15.00 
 
Kohal viibisid: Eesti Tennise Liidu liikmed vastavalt koosolekul osalenute 
nimekirjale (lisatud protokollile), Urmas Sõõrumaa, ETL president, Reet Hääl, ETL 
asepresident, Allar Hint, ETL peasekretäri kohusetäitja. 
 
Koosoleku avas Urmas Sõõrumaa nentides, et kvoorum on koos, kohal on 37 klubi 
esindajad 48-st. 
Urmas Sõõrumaa tervitas kohalolijaid ja tegi ettepaneku valida Reet Hääl koosoleku 
juhatajaks ja protokollijaks Ere Lusti. 
Hääletamine: kõik poolt 
 
Reet Hääl tegi ettepaneku moodustada häältelugemise komisjon koosseisus Maret 
Ani, Toomas Kuum, Teele Tani 
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
 
Reet Hääl loeb ette päevakorra: 
Päevakord:   

1. ETL-i 2012.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i 
audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine 

2. ETL presidendi valimine 
3. ETL Juhatuse valimine 
   
Reet Hääl: kas on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? 
Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut. 
Reet Hääl tegi ettepaneku päevakord kimitada. 
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
 
Reet Hääl tegi ettepaneku kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on 
sõnavõttudeks 3 minutit ja ettekanneteks 10 minutit.  
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
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Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega: 
Päevakorra punkt nr.1.  

ETL-i 2011.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine 

ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande 

kinnitamine. 

 
Sõna ETL president Urmas Sõõrumaale 
Urmas Sõõrumaa tänas kõiki klubisid ja koostööpartnereid. Ühtlasi teavitas ta 
kohalviibijaid, et võtab oma presidendi kandidatuuri maha. 
Seega on ainsaks presidendikandidaadiks  Enn Pant. 
Urmas tegi tagasivaate  Eesti Tennise Liidu viimase 6-e aasta peale, mil ta oli 
president.   
2007 hakkas majanduses minema vähe viletsamalt, samas on rahaga palju tehtud, 
tennisekeskusi ehitatud. Kahjuks riik meil ei aita ehitada. Majanduslikku head aega 
jätkus 1,5 aastat. Praktiliselt 90 protsenti sponsoreid kadus ära.  
Mina olen uhke tänase eesti tennise üle. Meil on õnne ka olnud. Kaia koht edetabelis, 
naiste võistkonna koht, meeste parim koht, Anett, Maret. Maretile eriti suur tänu, et ta  
alati ikka kohal oli ja kaasa aitas.  
Medalid on kuldsed, karikas on uhke, veterane peetakse meeles tänumedaliga, Eestis 
on kõige uhkem ajakiri. Olenemata raskest majanduslikust ajast on väliväljakute arv 
kasvanud 60 protsenti, siseväljakute arv 50 protsenti, harrastajate arv poole 
suuremaks, samuti laste arv. 
Lõpetuseks nentis ta et midagi jäi tegemata, palju sai tehtud. Astun tagasi, et tennis 
saaks minna edasi. 
 
 
Allar Hint tegi ülevaate ETL tegevusaruandest. 
Tegevusaruanne lisatud koosoleku materjalide hulka. 
ETL-il on 48 liikmesklubi  
ETL on ITF ja TE liige 
2 inimest töötab sekretariaadis, 3 treenerit on palgalisel tööl 
Allar tutvustas selle aasta Davis Cup ja Fed Cup tegemisi. 
GP sari laieneb: 106 turniiri ja üle 4000 mängu. 
ITF Futures-il on Eestis 2 etappi. Eelmisel aastal tõi võimalus kodus mängida kaasa  
Ivanovile finaali- ja poolfinaali koha. 
Samuti toimub naistele 2 turniiri, millest ühe võitis 2012 Anett 
Eesti Tennise Liidu korraldada on täiskasvanute ja noorte Eesti Meistrivõistlused, 
koordineerida GP sarja, lastetennise ja noorteliiga turniire. 
Läbi said viidud Klubidevahelised karikavõistlused 
Rahvusvaheliste Tennis Europe turniiride korraldamisel on Eesti kasutanud ära 
maksimumvõimalused ja korraldab kõiki turniire. 
Suurepäraseks saavutuseks oli Kenneth Raisma aasta alguse edetabeli I koht. 
Suurepärased olid Anett Kontaveidi Grand Slam tulemused 
Seenioride MM-il San Diegos +35 vanuseklassis suurepärasede tulemused. 
Rahul ei saa olla treenerite osalemisega koolitustel - vaid 55 (165 tundi) 
Rolf Büchler on samuti viinud läbi alati treenerite koolitusi, mille vastu treenerite 
huvi on olnud leigevõitu. 
Siseväljakutele tuli lisa Kuressaare siseväljakute näol 
Uued välisväljakud Laulasmaal, Lammasmäel. 
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Aasta majandusliku poole pealt vaadates on hea tõdeda, et selle lõpetasime plussiga. 
Antud plussi arvelt saame katta eelnevate aastate puudujääke. 
Allar Hint luges ette audiitori arvamuse. 
 
Reet Häältegi ettepaneku kinnitada Eesti Tennise Liidu 2012. majandusaasta aruanne 
esitatud kujul. 
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
 
Otsus: kinnitada Eesti Tennise Liidu 2012. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
 
Ettepanek: Määrata 2013. aasta audiitoriks Kersti Torp. 
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
 
Otsus: valida aasta 2013 audiitoriks Kersti Torp. 
     
Päevakorra punkt nr.2. 

Presidendi valimised 

Reet Hääl tutvustas hetkeseisu. Üks kandidaat – Enn Pant 
Enn Pant esines sõnavõtuga. 
Presidendikandidat  rääkis, et on olnud tennise juures umbes 8 aastat. Selle aja jooksul 
on ta alaga palju kokku puutunud ning palju ka tegelenud. 
Enn Pant avaldas Urmas Sõõrumaale suurt tänu ning lubas jätkata tennise olukorra 
veelgi paremaks ülesehitamisega.  
Kavatsen kutsuda klubisid koostööle, läheme edasi, palju on küll tehtud, aga palju 
vajab veel tegemist, ütles Enn Pant.  
 
Reet Hääl tegi ettepaneku hääletada Enn Panti presidendiks valimise kohta. 
Hääletamine: 
Poolt: 36 
Vastu:  1 
Erapooletu: 0 
 
Päevakorra punkt 3:  
ETL juhatuse valimine  
Sõna sai vastvalitud president, kes tegi ettepaneku valida juhtaus alljärgnevas 
koosseisus ning hääletada nimekirja. 
 
Priit Põldoja 
Reet Hääl  
Toomas Kuum 
Karl Multer 
Peeter Roose 
Heino Raivet 
Maret Ani 
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Enn Pääro 
 
Reet Hääl tegi ettepaneku otsustada, kas hääletada nimekirja aluseks võttes. 
Hääletamine:    
Nimekirja poolt: 37 
Nimekirja vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
 
Reet Hääl tegi ettepaneku hääletada juhatuse koosseis. 
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
Sellega on uus Eesti Tennise Liidu juhatus valitud .  
Reet Hääl küsis sõnavõtusoovide kohta. 
Süna soovisid võtta Alo Ojassalu ja Donatas Narmont. 
 
Alo Ojassalu 
Tänas Urmas Sõõrumaad kõige eest, mis paremuse suunas liikus ja avaldas lootust, et 
asjad, mis ei läinud päris hästi, saavad uue juhatusega paremaks. 
Alo lubas endale jätta kriitiku rolli, nii nagu ta oli seda eelmise juhatuse ajal, samuti 
jätkab ka tulevase juhatuse ajal. 
 
Donatas Narmont 
Rapla klubi tänab presidenti ja juhatust tehtud töö eest, erilised tänud abi eest ajakirja 
käimatõukamisel. Teadmised sünnivad ühistöös, loodetavasti saab valmis film tennise 
ajaloost. Hooandja sai hoo sisse, Ideid on palju ja loodetavasti jätkub vastastikune 
koostöö ja abistamine ka uue juhatuse ajal. 
 
 
Reet Hääl tegi ettepaneku koosolek lugeda lõpetatuks. 
Hääletamine:    
Poolt: 37 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0  
 
 
 
Koosoleku juhataja:      Protokollija: 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reet Hääl       Ere Lusti 


