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Päevakord 

 

1. Eelarve arutelu 

2. Juunioride ja B-klassi Eesti MV 2020 

3. Muud küsimused 

 

 

1. Eelarve arutelu 

 

Sven Pertens: Alustasime aastat väga suure baasi pealt, kuid kui vaatame 2021 eelarvet, 

siis aasta lõpuks on sellest juba 50 000 ära kulutatud. Kui me täpselt selle järgi edasi 

toimetame, siis järgmisel aastal kulutame 50 000 rohkem. Nii väga pikalt edasi toimetada 

ei saa, sest meil ei ole hiljem enam katet sellistele kulutustele. Kokkuvõtlikult öeldes on 

meil praegu küll raha, aga kui me kulutame rohkem, kui jooksvalt sisse tuleb, siis varsti 

enam ei ole.  

 

Vahur Pindma: Suurem osa eelarvest on sihtotstarbeline. Kui võtta kogu eelarvet, siis 

tegelikult on juhatusel väga vähe nö vaba raha, mida jagada. Meil on treenerite rahad, 

sportlaste rahad jne. Teine osa, mida meil on veidike võimalus jagada, on oluliselt väiksem 

osa. Võib olla peaks tegema veel eraldi juurde ühe eelarve, et oleks näha, mis summas 

raha me saame üldse jagada. Meil oli valimislubadustes palju projekte, mida alustada, 

kuid hetkel ei ole näha, mis rahadega me seda tegema saame hakata. 

 

Kaido Kaljulaid: Eratoetused on olnud väga väikesed ning seal on võimalus meil tööd 

teha. Kuna eelarve sai kinnitatud, siis meil hetkel siin midagi väga muuta ei olegi, vaid 

nüüd saame jälgida eelarvet ja jälgida seda, et me eelarvet ei ületaks. Suuremad tulud, 

näiteks Kultuuriministeeriumist, on meil suures osas täna palgatoetus, raamatupidamine 

jne, milles meil hetkel ei ole võimalusi muudatusi sisse viia. 
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Kas saame nüüd kokkuvõtlikult öelda, et oleme eelarve üle vaadanud, tutvunud sellega ja 

läheme sellega edasi. Kas kellelgi on kommentaare? 

 

Kommentaare ei ole. 

 

Kaido Kaljulaid: Siis saame selle ära fikseerida. Muid märkimisväärseid muudatusi me 

ei tee. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus. 

 

 

2. Juunioride ja B-klassi Eesti MV 2020 

 

Ruslan Jakimov: Kas TRN on selle otsuse üldse ametlikult vastu võtnud, et need 

korraldada? Minu ringkonnas ei ole üldse sellest keegi kuulnud ja keegi selleks ei valmistu. 

 

Kaido Kaljulaid: Hetkel on jutt sellest, et teha tagant järgi ainult need, kes olid 2020. 

aasta B-klassis ja juuniorides. Noortespordi rahaline arvestus käib 3 aasta keskmisega. 

Kui me need numbrid seal õigeks saame, siis see mõjutab järgmist 2 aastat. Küsimus on 

pigem, kuidas ta mõjutab järgmist kahte aastat, kuna võetakse 3a keskmine arvesse. TRN 

seisukoht, vähemalt need, kellega oli Glen rääkinud, olid sellega nõus.  

Kui saame tabeli reaalseks, siis on see nende jaoks sobiv. See on meie otsus, kui 

otsustame, et me seda ei tee, siis me ei tee seda. 

 

Ruslan Jakimov: Ma võtan seda nii, et praegu kuulutame välja ühe kuu pärast Eesti MV. 

Praegu on suvine aeg. Paljud just augustis võtavad puhkuse ja pooled lapsed kindlasti ei 

osale. Näiteks ma tean kindlasti, et pool Audentesest ei tule. Nädal enne on Euroopa MV 

kadettidele, kus ka paljud võistlevad. Mina olen täitsa vastu sellele.  

 

Kaido Kaljulaid: Lisan juurde, et mõte oli seal veel see, et 23. august algab Käärikul 

laager. Kui 22. augustil viiks võistluse seal läbi, siis sportlased saavad sinna ka laagrisse 

jääda.  

 

Jaago-Päärn Talpas: Minu meelest ei ole see ka mõistlik, et keset suve tagantjärgi seda 

olukorda lahendada. Las läheb nii edasi nagu on praegu.  

 

Kaido Kaljulaid: Kes on vastu, et 2020. aasta B-klassi ja Juunioride MV toimuvad 

tagantjärgi. 

 

Kõik juhatuse liikmed on vastu. 

 

Otsus: 2020. aasta B-klassi ja Juunioride Eesti MV ei toimu ning noortespordi 

punktitabelisse jäävad 2019. aasta punktid. 
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3. Muud küsimused: 

 

a. Treenerite Nõukogu liikmed 

 

Kaido Kaljulaid tutvustab juhatuse liikmetele tähtajaks avalduse saatnud 

kandidaate.  

 

Kaido Kaljulaid:  Kas me oleme valmis selle info põhjal täna otsuse tegema? 

 

Ruslan Jakimov: Sooviks natuke mõelda. 

 

Jaago-Päärn Talpas: Mina sooviks ka mõelda. 

 

Kaido Kaljulaid: Saame selle otsuse teha e-maili teel. Elis saadab juhatusele 

edasi saadetud motivatsioonikirjad ning 23. juulil teeme otsuse. 

 

b. Jaago-Päärn Talpas: Neljapäeval istusin restoranis ja minu kõrval istus Tiisler. 

Tema kommenteeris Sidneys Pertelsoni matše. Ajasime juttu ning jõudsime 

selleni, et isegi spordiajakirjanik ei tea tegelikult judos toimuvast midagi. Ta pakkus 

välja, et peaksime siiski professionaali palkama, kes selle teemaga tegeleks. Olin 

ühenduses ka Curlingu liiduga ning sain infot, et nemad kasutavad Sandor Liive 

firmat. Kui Judoliit on nõus, siis võiksime nendega läbirääkimisi alustada ja uurida, 

milliseid võimalusi üldse on ning ehk annab seda kuidagi ühendada ka 

sponsorlusega. Nt. Salvest võiks tulla Judoliitu sponsoriks, ning vastutasuks 

saaksime neile teha positiivset kajastust. Ma ei tea, kas Sven Puuseppaga on sel 

teemal nüüd edasi mindud?  

 

Kaido Kaljulaid: Meil oli palju juttu sellest, et peaksime kaasama klubisid, 

treenereid ja lapsevanemaid, et saaksime moodustada töögruppe ning sellepärast 

peaksime jagama ära ka valdkonnad juhatuse liikmete vahel. Täna me kindlasti ei 

jõua, kuid võiksime need ära jagada hiljem. Minu ettepanek on määrata Jaago 

turunduse valdkonna peale. 

 

Erkki Leetsar: Praegune juhatus koosneb kahest meeskonnast. Mõlemal oli meil 

programm, mis on suures osas sarnane, aga me peaksime siiski mõned korrad 

veel maha istuma ja kokku leppima oma tööeesmärkides ja tulemuste mõõtmistes. 

Ilmselt on seda veidike hiljem parem arutada, sest nüüd hakkab juba pilt 

selgemaks minema. 

 

Kaido Kaljulaid: Esmaülesanne oligi saada eelarve selgeks ja seejärel hakata 

vaatama valimislubadusi ja vaadata, millest me saame pihta hakata. Miks ma selle 

kommunikatsiooni teema üldse üles tõstatasin, sest siin on vaja teha teatud 

tegevused eelnevalt, et teada kes, mismoodi, palju maksab jne. Sellepärast tegingi 

selle ettepaneku, et võiksime kohe määrata sinna vastutava inimese. 
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Jaago-Päärn Talpas: Ma võiksin nendega alustuseks hea meelega kokku saada 

ja võtta kellegi veel juhatusest kaasa  

 

Kaido Kaljulaid: Mina võin kaasa tulla. Lepime aja kokku. 

 

 

c. Elis Põhjala: Üldiselt on Judoliidul olnud kombeks, et täiskasvanud koondislastele 

makstakse teatud ulatuses päevaraha, kui nad sõidavad võistlustele või 

laagritesse. Hetkel on meil Olümpial Minaškin (sportlasena), Stepanjan 

(treenerina) ning Kuusik (sparringuna). OM-ga muid lisakulutusi ei ole kaasnenud, 

kõik on katnud EOK. Kuidas juhatus arvab, kas võiksime neile päevaraha maksta? 

 

Ruslan Jakimov: Mina arvan, et kindlasti peame maksma. Tegemist on siiski 

Olümpiaga.  

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus. 

 

Otsus: OM koondisele makstakse päevaraha 30€ päeva eest. 

 

 

d. Vahur Pindma: Seni kuni ei ole veel turundusinimest, siis Elis võiks siiski 

kajastada judoalast infot FB lehel ja Instagramis. Vaikelu ei ole mõtet väga pidada. 

Praegu ka OM ning ka nooremad käivad võistlustel. 

Kaido Kaljulaid: Proovime selle teema käsile võtta. Juhatuse liikmed võiksid 

saata 6. augustiks oma ettepanekud turunduse, PR ja sponsorluse teemadel ja 

siis saame edasi vaadata. 

 

 

Koosoleku lõpp 12:51 


