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ETL üldkogu koosoleku       15.06.2011 

PROTOKOLL        Nr. 06/11 

 

Valge Saal 

Audentese Erakool 

15.06.2010 

Algus kell 15:00 

Lõpp kell 17:00 

 

Kohal viibisid: Eesti Tennise Liidu liikmed vastavalt koosolekul osalenute 

nimekirjale (lisatud protokollile), Reet Hääl, ETL asepresident, Allar Hint, ETL 

peasekretäri kohusetäitja. 

 

Allar Hint tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Reet Hääl ja protokollijaks Ere 

Lusti. 

Hääletamine: kõik poolt 

Koosoleku avas Reet Hääl nentides, et kohal on 36 klubi esindajad, seega on koosolek 

otsustusvõimeline. 

Reet Hääl tegi ettepaneku moodustada häältelugemise komisjon koosseisus Tiina 

Post, Jüri Erm, Taivo Täht 

Hääletamine: kõik poolt 

 

Reet Hääl loeb ette päevakorra: 

Päevakord:  1. ETL-i 2010.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning 

ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine 

                        2. Ettekanded 

   

Reet Hääl: kas on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? 

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut. 

Reet Hääl tegi ettepaneku võtta päevakorra punktina sisse juhatusele laekunud 

juhatuse liikme tagasiastumise soovi avaldus. 

Hääletamine: kõik poolt 

 

Reet Hääl tegi ettepaneku kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on 

sõnavõttudeks 3 minutit ja ettekanneteks 10 minutit.  

Hääletamine: kõik poolt 

 

Päevakorra lisapunkt: juhatuse liikme tagasiastumisavalduse käsitlemine 

Reet hääl luges ette juhatuse liikme Peeter Sergo juhatusest tagasiastumise 

sooviavalduse ja pani hääletusele soov rahuldada. 

Hääletamine: kõik poolt 

Otsus: rahuldada juhatuse liikme Peeter Sergo juhatusest tagasiastumise soov ja 

kutsuda Peeter Sergo juhatusest tagasi. 

 

Reet Hääl tegi ettepaneku hääletada et juhatus jääb 12 liikmeliseks 

Hääletamine: kõik poolt 

Otsus:  jätta juhatus 12-liikmeliseks 
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Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega: 

1. ETL-i 2010.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine 

ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande 

kinnitamine. 

 

Allar Hint tegi ülevaate ETL tegevusaruandest. 

2010 alguses oli ETL-il 58 liikmesklubi 

6 klubi lõpetas tegevuse ja 1 tuli juurde 

Järgi on 53 liikmesklubi. 

ETL on jätkuvalt ITF ja TE liige madalamail tasemel, ehk ühehäälse 

hääletusõigusega. 

ETLis töötab 2 töötajat. 

Ülevaade Naiskonna ja meeskonna esindusvõistlustest. 

FED cup esimene matsh oli Argentiinaga, tuli võit ja pääs maailmaliiga mängudele 

Davis cupi võistkond astub tugevalt edasi. 

Mängitakse Euro-Aafrika tsoonis, kui Bosnia-Herzegovina võidetakse, saame II liiga 

finaali, siis järgmisse liigasse. 

Täiskasvanutele toimusid Tele2 GP, EMV, Klubide Karikavõistlus.  

Allar esitas üleskutse klubidele korraldada täiskasvanute GP-sid. 

Rahvusvahelisel ITF Futures turniiril auhinnafondiga 15 000 meestele Tele2 Tallinnas 

võitis Jürgen Zopp, Kuressaares sai Mikk Irdoja punktid kirja. 

Naiste turniire korraldati 2 

Lastetennise turniire korraldati palju. 

GP turniire noortele alla 100 turniiri 

16/18 vanus võistlevad koos, väikese osalejate arvu tõttu. 

Ikka veel on vähe võistlejaid. Klubid peaks julgustama noormängijaid rohkem 

võistlema. 

Toimus Klubide karikas noortele –  see on oluline sari, millele tuleb kandepind alla 

saada 

Rahvusvahelised noorteturniirid toimusid 14 vanusele Narvas ja Tondirabas, 16 

vanusele TC 2000-s ja Viljandis, 18 vanusele Nõmmel ja Tondirabas. 

ENMV peaks sponsoritele olema hea väljund, kohal üle kahesaja lapse, palju 

lapsevanemaid. 

Seeniorite tennises hõbemedalid. 

Superseniorid mängisid Türgis. 

Eesti Senioride MV toimus Pärnus. 

ITF Senior turniire korraldasid Kalev ja AOTK, nüüdsest kuulub ka EMV ITF 

programmi. 

Liigatennis on väljunud Eesti piiridest. Turniiride arv on väga suur, Toomas Kuumale 

selle eest suured tänud. 

Osales 448 meest, 160 naist. 

Aastal 2010 toimus 4 treenerite koolitust, osales 70 treenerit. 

Väljakutest lisandus 2 siseväljakut Haapsalus. 

Aseris alustati saviliiva tootmist, mis lihtsustab Eestis olevate väljakute korrashoidu. 

Majanduspoolelt: 

Eelmisel aastal kogunes 940 000 EEK miinust 

Põhjusena sponsoritelt saamata jäänud 1,4 miljonit ja käibemaksu proportsiooni 

muutus. 
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Küsimus saalist esinejale: 

 

Kui omakapital on miinuses, siis kuidas see kaetakse? 

Allar vastas, et aukude täide tuleb leida uue aasta tuludest. 

 

Rohkem küsimusi ei olnud. 

 

Reet Hääl tutvustas olukorda audiitoritega. 

Andrus Treier, senine audiitor, lõpetas tegevuse. 

Auditit paluti tegema Kersti Torp. 

Reet tegi ettepaneku kinnitada see valik tagasiulatuvalt. 

 

Hääletamine: kõik poolt. 

Otsus: Valida Kersti Torp Eesti Tennise Liidu audiitoriks tagasiulatuvalt 2010 

majandusaasta aruande kontrollimiseks 

 

Allar luges ette audiitori arvamuse. 

 

Ettepanek: Kinnitada Eesti Tennise Liidu 2010. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
Hääletamine: kõik poolt  

 

Otsus: kinnitada Eesti Tennise Liidu 2010. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 

 

Ettepanek: Määrata 2011. aastaks sama audiitor. 

Hääletamine: Kõik poolt. 

 

Otsus: valida aasta 2011 audiitoriks Kersti Torp. 

     

2. Ettekanded 
Ettekanneteks on palunud sõna 

Toomas Kuum, Min koodi lahendustest 

Andres Jõesaar, sponsorlusest 

 

2.1 Toomas Kuum 

 Toomas Kuum selgitas MIN koodi olulisust ja mängija litsensi vajadust. 

ETL sekretariaat võiks või peaks olema ülal hoitud Min koodi rahadega. 

Samas on see ühtne register ning andmebaas kõigile. 

Väljund ETL koostööpartneritele 

Sooviks aastaks 2012 jõuda ühtse edetabelini 

Osa litsensiraha võiks laekuda regionaalseks tegevuseks. 

Hetkel on makse suurus fikseeritud, kvaliteedi kasvades min koodi tasu suureneb. 

Ajakirja kaugemas plaanis igaüks tasuta ei saa, saavad vaid min koodi omanikud. 

Süsteemi rakendamiseks ja täistamiseks palkame projektijuhi. 

Ootame ettepanekuid ja arvamusi ka klubidelt. 

 

Küsimus saalist: 

Mis saab senioritest? Kas nad peavad tasuma siis nii MIN koodi kui ka ITF IPIN 

tasu? 

Heino Raivet vastas 

Kuni 1.novembrini saab IPIN-i registreerida tasuta. 
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Eesti 3 turniiril saab osaleda MIN koodiga. 

 

Kriitikanool tuli hinna suhtes ja samuti ettepanek hinda mitte tõsta. 

Sõltub sellest, mis selle eest saab. 

 

Reet Hääl vastas: 

Teenuste pealt saame hinda tõsta ja kvaliteet peab olema. See on pikem protsess, peab 

olema prestiizhi asi. 

 

Küsimusi pole 

 

2.2 Andres Jõesaar 

Kuidas leida sponsoreid 

 

TELE2 on paigutanud 5 miljonit 

Me tahaks näha metseenlust 

Sponsorite paigutatud raha tahab ikka tagasi teenimist, see on äripool 

Suurimad reklaamiandjad on mobiilside ja kaubandus 

Kanalitest, kuhu reklaam paigaldatakse, on esikohal ikka televisioon. Langes 

ajakirijandus, kõige paremini elas rasked ajad üle internet. 

Sportlane – rahastaja 

Rahastaja tahab tagasi saada kontakti 

Äripoolele on üsna oluline seoste loomine 

Suurel sponsoril on vaja ühte konkreetset kontakti, klubidega läbisegi suhelda ei saa 

 

Küsimusi pole. 

 

Reet Hääl lisas koosoleku lõpetuseks veel kommentaari raames, et 

regionaalprogrammi tutvustab juhatus töö käigus ja regioonides. 

 

 

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

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reet Hääl       Ere Lusti 


