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ETL üldkogu koosoleku       18.06.2009 

PROTOKOLL        Nr. 04/09 

 

Valge Saal 

Audentese Erakool 

18.06.2009 

Algus kell 15:13 

Lõpp kell 16:32 

 

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, Karin Antropov, ETL 

tehniline assistent, juhatuse liikmed: Peeter Sergo, Toomas Kuum, Priit Põldoja, 

Heino Raivet, L. Zernant, revident. 

 

  

Koosoleku avas Reet Hääl nentides, et kohal on 35 klubi esindajad, seega on koosolek 

otsustusvõimeline. 

Urmas Sõõrumaa: juhatuse ettepanek valida koosoleku juhatajaks Reet Hääl, 

protokollijaks Karin Antropov ning sekretariaadi esindajaks Allar Hint. 

Hääletamine: kõik poolt 

Reet Hääl: ettepanek moodustada häältelugemise komisjon koosseisus Toomas 

Kuum, Heino Raivet ja Riho Kallus. 

Hääletamine: kõik poolt 

 

Reet Hääl loeb ette päevakorra: 

Päevakord:  1. ETL-i 2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 

kuulamine ja kinnitamine  

Majandusaasta aruande kinnitamine 

  2. ETL-i 2008.a. revidendi ja audiitori järeldusotsuse kuulamine  

                3. ETL-i põhikirja muutmine, uue põhikirja redaktsiooni kinnitamine 

  4. ETL-i juhatuse liikmete valimine 

  5. ETL-i arengukava 2008-2013 pikendamise ettepanek aastani 2015 

 

Reet Hääl: kas on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? 

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut. 

 

 

Reet Hääl: ettepanek kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on sõnavõttudeks 

3 minutit ja ettekanneteks 5 minutit.  

Hääletamine: kõik poolt 

 

Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega: 

1. ETL-i 2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine ja 

kinnitamine  

Majandusaasta aruande kinnitamine 

 

Urmas Sõõrumaa: Tänase päeva seisuga on ETL-il 55 liiget. 2009. aasta seisuga liitus 

7 liiget ja lahkus 5 liiget. Spordiregistris on  7426 tenniseharrastajat. Aktiivselt 
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tegutsevaid klubisid on Eestis 66. Arengukavaga oleme õigel teel, tennise populaarsus 

pole vaid väline vaid nüüd juba ka sisene. Juhatus on 13 liikmeline, põhikiri näeb ette 

kuni 15 liiget. 9 korda on juhatus koos käinud. 2008. aastal oli ETL-I peasekretäriks 

Teet Kallasvee. Märtsist juhib ETL-I peasekretäri kt. Allar Hint. 50% võimalike 

rahalisi ressursse on vähenenud võrreldes eelmiste aastatega. ETL-i juhatus on 

korraldanud toimkonnad juhatuse liikmete vahel.: tippspordi toimkond Reet Hääl, 

seeniorid ja klubid: Toomas Kuum, baaside toimkond Enn Kunila, juhtivaks jõuks 

Villu Vares. Arengukava näeb ette suurendada baaside ressurssi 2,5 korra võrra. 

Oleme saanud EAS-i poolt rahatoetuse Tondi TK rajamiseks. Täna, 18.06.2009, 

sõlmiti Kalevi Tenniseklubi ja Linnavalitsuse vahel koostöölepe Herne tn. Kalevi 

siseväljakute rajamiseks. Aastaga on tekkinud üle Eesti kümmekond uut väljakut. 

Eesti tennise 100. aastapäevaks 2013. aastal oleme kursil, et tenniseväljakud peaks 

saama Saaremaa, Pärnu ja Rakvere. 2013. aastaks on plaanis taastada ka Narva-

Jõesuu tenniseväljakud. Tondi TK peaks saama järgmiseks sügiseks 16 siseväljakut ja 

7 välisväljakut. Tondi TK-s läheb käima Rahvusvaheline Tenniseakadeemia ja 

korralik fitness-keskus. Hetkel on Akadeemia direktoriks on kinnitatud Margus Uba, 

peatreeneriks Pasi Virtanen. Tippspordist oli meie uhkuseks Fed Cup maailma liiga II 

gruppi pääsemine. Fed Cup kohtumised peeti kodus ja ka 2010. aastal mängima kodus 

Argentiinaga. Davis Cup-il tegid Eesti poisid samuti head tööd. Türgis võisteldi ja 

võideti. Ühiskondlik initsiatiiv on kõige tähtsam. Oleme tegemas ja pakkumas välja 

muudatusi põhikirjas. Moodustada regionaaltennise süsteem. Tallink on võtnud meie 

naistennisistid oma hoole alla ja toetab nende võistlemist. Selle aasta suvel toimub 

naiste $10 000 turniir. Eesmärk on meie tänased parimad mängijad aidata võimalikult 

kaugele oma võimaluste piires. Moodustati ka Noorte Tennise Arengufond, kuhu 

panin isiklikult 1 000 000 krooni. Loodame leida veel aitajaid ja toetajaid. Samuti on 

eesmärk tuua tennise juurde 1000 uut last. Sellele aitavad kaasa play-stay turniirid 

ning eelpool nimetatud Noorte Tennise Arengufond. Plaanime muuta suvised 

meistrivõistlused rohkem suurejooneliste festivalide moodi, et meelitada võimalikult 

palju publikut ja kaasaelajaid. Peagi toimuvad turniirid Saaremaal ja 15 000$ turniir 

Merko Open. Naisteturniir auhinnafondiga 10 000$ toimub augustis Coral Tennises 

ning mitmed rahvusvahelised noorteturniirid üle Eesti. Kokkuvõtteks võib aasta siiski 

lugeda korda läinuks.  

 

Ettepanek: Kinnitada Eesti Tennise Liidu 2008. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
Hääletamine: kõik poolt  

 

Seega otsustati: Kinnitada Eesti Tennise Liidu 2008. majandusaasta aruanne esitatud 

kujul. 

 

     

 

 

2. ETL-i 2008.a. revidendi ja audiitori järeldusotsuse kuulamine  

 

L.Zernant: Majandusaasta aruanne näitab, Tennise Liidu tegevus on laienenud ja 

suurenenud. Samuti on tekkinud rohkem raha. Suurenenud on projektide raha, 

toetused ja stipendiumid. Tulusid on 16,8 miljonit, kuid kulud ületavad tulusid üle 

miljoni krooni võrra. Ülekulud tuleb katta 2009 aastal. Audiitor pole leidnud kinnitust 

et nõutavad summad laekuvad. 31.detsembri seisuga ei ole pilt roosiline, arvel 61 000 

krooni, saadud 400 000 krooni ja võlgu ollakse 1,9 miljonit krooni. Soovitus oleks 
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rohkem tähelepanu pöörata oma nõuetele ja raha kättesaamisele. Kõik tenniseklubid 

peaksid liidule korralikult maksma nõutud tasusid. Võlgade sissenõudmist 

korrigeerida. Majandusaasta aruanne kajastab õiglaselt finantsseisundit, kuigi põhikiri 

näeb ette, et ETL-il on revisjoni komisjon. Majandusaasta aruande peab audiitor üle 

käima.  

 

Audiitori järeldusotsuse loeb ette Allar Hint. (lisatud protokollile) 

 

Ettepanek: Määrata ka 2009. aastaks sama revident ja audiitor. 

Hääletamine: Kõik poolt 

 

Seega otsustati: Valida 2009. aasta revidendiks Lembit Zernat ja audiitoriks Andrus 

Treier. 

 

 

 

3. ETL-i põhikirja muutmine, uue põhikirja redaktsiooni kinnitamine 

Urmas Sõõrumaa tutvustas Eesti Tennise Liidu põhikirja muudatusettepanekuid: 

Täiendada III peatüki pealkirja. 

Muuta punkti 19: Liidu juhtorganid on üldkoosolek, juhatus ja president. Liidu muud 

organid on piirkondlikud osakonnad, komisjonid ja toimkonnad ning vajadusel 

revisjonikomisjon.  
Muuta punkti 29: Juhatus on Liidu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, kes juhib Liidu 

tegevust vastavalt käesolevale põhikirjale üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatus peab 

andma Liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel 

vastava aruande.  

Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on neli (4) aastat ja juhatus valitakse 

suveolümpiamängude järgselt toimuval esimesel üldkoosolekul. Vähemalt pooled 

juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises Euroopa 

Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 

üheksa (9), maksimaalne kolmteist (13) ja juhatusse kuuluvad Liidu president, neli (4) 

piirkondlike osakondade juhatuse esimeest ja neli (4) kuni kaheksa (8) Liidu juhatuse 

liiget, sealhulgas kaks (2) asepresidenti. 
Muuta punkti 30: Juhatuse üheks liikmeks on president (juhatuse esimees), kes 

korraldab juhatuse tegevust ja esindab Liitu (tema äraolekul või volitusel 

asepresident) nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.  

Presidendi kandidaate võivad üles seada kõik Liidu liikmed. Presidendi valib 

üldkoosolek, kandidaatide hulgast, kes on esitatud kirjalikult koos vastava kandidaadi 

kirjaliku nõusolekuga, Liidu sekretariaati vähemalt viis (5) päeva enne valimisi. 

Valituks osutub kandidaat, kes saab kõige enam hääli. Häälte võrdse jagunemise 

korral tehakse võrdse hääli saanud kandidaatide hulgas uus hääletusvoor, milles enim 

hääli saanud kandidaat osutub valituks. 

Kaks (2) asepresidenti valib juhatus oma liikmete hulgast. Valituks osutuvad 

kandidaadid, kes saavad enim hääli. Asepresidendid asendavad presidenti tema 

äraolekul.  

Muuta punkti 31: Juhatusse kuulub ametikoha järgi kõigi piirkondlike osakondade 

juhatuse esimees, kes samuti valitakse (4) neljaks aastaks. 

Ülejäänud juhatuse liikmete valimiseks on kandidaatide ülesseadmise õigus igal Liidu 

liikmel. Vajalik on kandidaadi kirjalik või üldkoosolekul antud suuline nõusolek.  
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Juhatuse liikmed valib üldkoosolek, mis määrab kindlaks ka valitavate juhatuse 

liikmete konkreetse arvu.  

Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem 

häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud 

Liidu liikmete esindajatest.  

Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üle 

poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajate häältest, korraldatakse 

mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.  

Muuta punkti 32: Presidendil ja kummalgi asepresidendil on õigus esindada Liitu 

kõikides õigustoimingutes üksinda, ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada 

Liitu kahekesi ühiselt.  

Lisada punkt 36: Liidul on 4 piirkondlikku osakonda: Põhja Tennis, Lõuna Tennis, 

Lääne Tennis ja Ida Tennis. Piirkondlike osakondade ülesandeks on oma piirkonnas 

tennise arengukava täitmine, kohalike liikmesklubide tegevuse koordineerimine, oma 

piirkonna tennise-elu aktiviseerimine ja uute klubide moodustamisele kaasaitamine, 

uute tennisekeskuse rajamisele kaasaaitamine, piirkondlike tiitlivõistluste jm 

turniiride (muuhulgas noorte GP) süsteemsem korraldamine, piirkondlike koondiste 

moodustamine, piirkonna treenerite, kohtunike ja klubide aktiivi koolituse 

korraldamine. Piirkondlikud osakonnad tegutsevad Liidu juhatuse poolt kinnitatud 

põhimääruste alusel. Piirkondliku osakonna põhimääruses määratakse kindlaks ka 

piirkondliku osakonna tegevuspiirkond. Piirkondlikke osakondi juhivad nende kolme 

(3) kuni seitsme (7) liikmelised juhatused, mis valitakse vastavasse piirkonda 

kuuluvate Liidu liikmete poolt. Osakondade juhatused valivad enda liikmete hulgast 

juhatuse esimehe, kes korraldab piirkondlike osakondade tegevust ja kuulub Liidu 

juhatusse ametikoha alusel. Piirkondlikel osakondadel on oma eraldiseisev eelarve 

(Liidu eelarve üks osa), mille vahendid moodustavad eraldised Liidu eelarvest ja 

vastavalt osakonna põhimäärusele hangitavad vahendid. Eelarve vahendeid 

kasutatakse piirkondliku osakonna tegevuse, samuti piirkondlike klubide ja sportlaste 

finantseerimiseks vastavalt põhimäärusele.   
Lisada punkt 37: Liidu muudeks organiteks on Liidu juhatuse poolt moodustatavad 

komisjonid ja toimkonnad, muuhulgas tippspordi komisjon, seeniorspordi komisjon, 

arengukomisjon, distsiplinaarkomisjon, kutsekomisjon ning finants- ja 

majanduskomisjon. Juhatus võib moodustada muid alalisi ja ajutisi komisjone ja 

toimkondi. Komisjonid ja organid tegutsevad Liidu juhatuse poolt kinnitatud 

põhimääruste alusel. 

 

 

Ettepanek: Muuta ETL-i põhikirja ja kinnitada uus põhikirja redakstsioon 

Poolt: 33 

Erapooletu: 2 

Vastu: 0 

 

Seega otsustati: Muuta ETL-I põhikirja ja kinnitada uus põhikirja redaktsioon. 

 

 

4. Juhatuse valimine 
 

 U.Sõõrumaa:  selgitab, et hetkel 13 juhatuse liiget, uus põhikiri näeb ette 7-13 

juhatuse liiget. Kuna piirkondlike osakondade moodustamise, nende juhtide valimise 
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ja uue põhikirja järgse juhatuse moodustamiseni läheb aega, teeb U. Sõõrumaa 

ettepaneku valida uus juhatus 1 aastaks 13-liikmeline. 

 

R.Hääl:_Kas on muid ettepanekuid? 

Muid ettepanekuid ei olnud. 

 

Ettepanek: Valida juhatus 13 liikmeline 1 aastaks. 

Hääletamine:  

Vastu: 0 

Poolt: 35 

Erapooletu: 0 

 

Seega otsustati: Valida juhatus 13 liikmeline 1 aastaks. 

 

 

U.Sõõrumaa: Juhatusest lahkuda avaldasid soovi: Vahur Kraft, Märt Vooglaid ning 

Jaanus Otsa. Kuna 1-aastase perioodi jooksul ei saa teha olulisi muudatusi Eesti 

Tennise Liidu tegevuses, siis teeb juhatus ja osad liikmed eelkõige ettepaneku valida 

juhatusse senised aktiivsed juhatuse liikmed ja teiste senini aktiivselt juhatuse 

tegevusele kaasa aidanud isikud. Läbirääkimisi juhatuse liikmeteks astumiseks peeti:  

Allar Levandi, Andres Jõesaare ja Sulev Looga. Loeb ette kandidaatide nimed. 

 

R.Hääl: Kas on teisi kandidaate.  

Teisi kandidaate üles ei seatud. 

 

Seega esitatakse 13 kandidaadi nimed ning toimub salajane hääletamine. 

 

Hääletamistulemused: kõik 13 kandidaati said 35 häält. 

 

Seega otsustati: Valida juhatusse:  

1.Urmas Sõõrumaa  

2.Andres Jõesaar  

3.Reet Hääl  

4.Sulev Loo  

5.Enn Kunila  

6.Allar Levandi  

7.Peeter Sergo  

8.Taivo Täht  

9.Priit Põldoja  

10.Enn Pääro  

11.Heino Raivet  

12.Oleg Harlamov  

13.Toomas Kuum 

 

5. ETL-i arengukava 2008-2013 pikendamise ettepanek aastani 2015 

 

Urmas Sõõrumaa: Eesmärk oli 5 aasta jooksul kahekordistada kõiki numbreid. 

Majanduslik olukord pidurdab hetkel võimalusi. Seepärast ettepanek pikendada 

arengukava vaid kaheks aastaks. 2009. aastal viiks töökäigus muudatused sisse ja 
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arutaks järgmise aasta üldkoosolekul sama teemat uuesti. Tsükli pikendamine 2015 

aastani. 

 

Ettepanek: Pikendada Eesti Tennise Liidu 2008-2013 aasta arengukava kuni aastani 

2015. 
Hääletamine: Kõik poolt 

 

Seega otsustati: Pikendada Eesti Tennise Liidu 2008-2013 aasta arengukava kuni 

aastani 2015. 
 

Lõppsõna 

Urmas Sõõrumaa: treenerite ja mängijate vahel peab olema tugev kontakt. See hoiab 

mängijaid trennis. Tenniseelu organiseeriv seltskond peab hoidma kokku. 

 

 

 

Reet Hääl: Sellega on päevakord ammendatud ja koosolek lugeda lõppenuks. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reet Hääl       Karin Antropov 

 

 

 

 

  

 

 


