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ETL üldkogu koosoleku       15.06.2012 

PROTOKOLL                   Nr. 07/2012 

 

Valge Saal 

Audentese Erakool 

15.06.2012 

Algus kell 12:00 

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 36 klubi 

esindajad 50-st. 

Urmas Sõõrumaa tuletas kõigile meelde, et tulemas on Eesti Tennis 100 ja meie kõigi 

ühiseks huviks on seda vääriliselt tähistada. 

Urmas Sõõrumaa 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 Andres 

Kuhi, Roland Kiil, Andres Braumverk 

Hääletamine: kõik poolt 

 

Urmas S.tegi lühiülevaate hetkeseisust, tuues esile hea aja tennises, Kaia Kanepi 16-s, 

Jürgen Zopp 100 hulgas, millest 4-5 aastat tagasi ei julenud keegi unistada, Anett 

Kontaveit läheb julgelt edasi. Suurim asi on vast see, et saad mistahes maailmanurgas 

näha online meie mängijate tulemusi. Hetke hea seisu tulemustes tuleb ära kasutada 

majandusseisu parandamiseks. 

Väljakuid on juurde tekkinud. Detaiplaneering on tehtud Ida Virumaale, 

põhifinantseerija on Vjatsheslav Leedo, kuid suur töö on tehtud alaliidu poolt 

detailplaneeringute ja kooskõlastuste osas. 

Tenniseelu sisust ja numbritest räägib Allar Hint 

Eesti Tennise 100 on just see aasta, mil valitakse uus juhatus. 

 

Reet Hääl loeb ette päevakorra: 

Päevakord:   

1. ETL-i 2011.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i 

audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine 

2. Audiitori valimine  

3. Juhatuse liikmete muudatus 

4. Muud küsimused ja sõnavõtud 

   

Reet Hääl: kas on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? 

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut. 
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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 

 

 

Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega: 

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

ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande 

kinnitamine. 

 

Allar Hint tegi ülevaate ETL tegevusaruandest. 

Tegevusaruanne lisatud koosoleku materjalide hulka. 

Ülevaade Tipptennise suursündmustest Fed Cup ja Davis Cup ning meie 

tippmängijatest.  

Tele2 GP sarjas peeti 6 osavõistlust. Kahjuks sarja sponsor loobus edasisest tennise 

toetamisest 

Võibolla tasuks kaaluda sarja laiendamist naaberriikidesse. 

Futures turniirid pole küll otseselt ETL korraldada, kuid nende olulisust Eesti 

Tennisele see ei kahanda. 

Eesti Meistrivõistlused, Naiste meister Tatjana Vorobjaova, meeste meister Jaak 

Põldma. 

Laste ja noorte tennisest: 72 etappi ja masters. Osalejate arve aina kasvab. 

Oluline on luua lastele tore võistluskeskkond, tänud korraldajatele. 

Kindlasti tuleb leida väljund neile, kes ei mahu gp-sarja turniiridele. 

Kitsaskoht on lastetennise turniiridel osalejate arv. Eestis on ca 1500 alla 10-aastast 

tennisemängijat, võistlustel osaleb neid siiski liiga vähe. 1 võistlus võrdub mitme 

treeninguga, järelkasv tuleb sealt. 

Klubide karikavõistlused on mujal maailmas ülipopulaarsed. Ka meil kogub see vorm 

tuure. 

Rahvusvahelisi turniire korraldavad meil väga tublid klubid, see annab meie lastele 

suurema võimaluse osaleda. 

ENMVon taas kõik koos Tere Tennisekeskuses. 

Winter Cup 14 sarjas pääsesime finaalturniirile, mis on suur saavutus. Loodetavasti 

kasvab sellest poistepundist tulevikus veelgi paremad mängijad kui meie prageused 

tipud. 

Tatjana Vorobjova ja Anett Kontaveit  tulid Euroopa Meitrivõistlustel paarismängus 

võitjaks. 

Lisaks rääkis Allar Hint veel seeniorite, superseeniorite ja treenerite tegemistest. 

Rolf Büchleri laager peaks olema ka koolituse eest – kõik huvilised on alat teretulnud 

Regionaaltennis on hoogustumas, kuid võiks veel paremini. 

Majandusaasta tulem oli 140000 eurot. 

Riigi toetus kasvas ca 50000 euro võrra 

Laekumised ITF-lt ja TE-lt on jäänud peaaegu samaks. 

Sponsorlus on jäänud umbes 2010 aasta tasemele. 
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Reet H. luges ette audiitori arvamuse. 

 

Ettepanek: Kinnitada Eesti Tennise Liidu 2011. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
Hääletamine: kõik poolt  

 

Otsus: kinnitada Eesti Tennise Liidu 2011. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 

 

Ettepanek: Määrata 2012. aasta audiitoriks Kersti Torp. 

Hääletamine: Kõik poolt. 

 

Otsus: valida aasta 2012 audiitoriks Kersti Torp. 

     

 

Reet Hääl tutvustas juhatuse seisu, võib olla 13 liiget, hetkel on 12 ja 1 koht on 

täitmata. Mark Berman BLRT-st on avaldanud huvi ja soovi osaleda Eesti Tennise 

Liidu töös. 

Urmas Sõõrumaa rääkis senisest koostööst BLRT-ga, nende rahastusest ja toetusest 

ning avaldas arvamust, et Mark Berman oleks vääriline esindaja. 

 

Hääletus: kõik on poolt 

 

Otsus: nimetada juhatuse liikmeks Mark Berman 

 

Päevakorra punkt 3: Sõnavõtud 

 

Andres Jõesaar tutvustas Eesti Tennis 100 projekti 

 

Kujundame Eesti Tennis 100 kaubamärgi, püüame liita selle kõikidele üritustega, 

klubide initsiatiiv on siin oluline. 

Lähtume sellest, et tähistamine hõlmab aastat 2013. 

Avaüritusena toimub FED cup veebruaris. 

Sealt edasi hakkab tulema muid üritusi. 

Haruldane üritus on Tennis Europe aastakoosolek 

EMV kannavad ET100 logo 

Suunatud tegevuste projekt sponsorüritusteks, regionnalsete ettevõtete kaasamine. 

Andres Jõesaar soovitas regioonides tuua mõni kohalik ajakirjanik tennise juurde, 

kaasata meediapartnereid. 

Ajakirjanduse huvi hõlmamiseks on otstarbekas kaasata tenniseväline kommentaar. 

Heino Raivet täiendas omalt poolt, et Kalevi klubi on omal initsiatiivil otsustanud 

teha näituse tennise eksponaatidest. 

 

Rohkem sõnavõtte polnud. 

 

Reet Hääl tegi ettepaneku koosolek lugeda lõpetatuks. 

Hääletamine: 

Kõik poolt 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
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Reet Hääl       Ere Lusti 


