
 

Eesti Judoliidu korraline üldkoosolek  

19.06.2021 12.00 Tartu, Vspa Konverentsikeskus (Riia 2.) 

Üldkoosoleku päevakord:  

 

1. Üldkoosoleku rakendamine  

a) Otsustusvõimelisuse kontroll  

b) Juhataja ja protokollija valimine 

c) Häältelugemiskomisjoni valimine  

d) Üldkoosoleku päeva- ja kodukorra kinnitamine  

 

2. EJL 2020. majandusaasta aruande ja EJL komisjonide tegevusaruannete 

kinnitamine ning 2021 aasta revidenid valimine. 

 

3.  EJL 2021.a. eelarve kinnitamine 

4. EJL presidendi ja juhatuse valimine vastavalt EJL põhikirjale 

 

 

1. Üldkoosoleku rakendamine  

a) Otsustusvõimelisuse kontroll 

Kohal on 38 klubi 40 st liikmesklubist. Põhikirja kohaselt on vajalik üle poole liikmete 

kohalolek. Järelikult on Eesti Judoliidu üldkoosolek otsustusvõimeline.  

 

b) Juhataja ja protokollija valimine  

Aavo Põhjala teeb ettepaneku nimetada koosoleku juhatajaks Aavo Põhjala ja protokollijaks 

Evelin Pihlak. Kõik kohalolijad on nõus ning vastuhääli pole. 

Otsus: Nimetada üldkoosoleku juhatajaks Aavo Põhjala ning protokollijaks Evelin 

Pihlak. 

 

c) Häältelugemiskomisjoni valimine  

Aavo Põhjala teeb ettepaneku nimetada häältelugemiskomisjoni Andre Seppa ja Egert Ats 

Kukk, Egert Ehari. 23 liikmesklubi on poolt, teisi ettepanekuid ei hääletata. 

Otsus: Häältelugemiskomisjoni kuuluvad Andre Seppa, Egert Ehari ja Ats Kukk.  

d) Üldkoosoleku päeva- ja kodukorra kinnitamine  

Aavo Põhjala: Teen ettepaneku kinnitada päeva- ja  kodukord.  

Kõik koosoleku liikmed on päevakorraga nõus ja ühtegi vastuhäält pole. 

Otsus: Üldkoosoleku päevakorda rakendatakse varem kokkulepitud korras. 

 

 

2. EJL 2020.a. komisjonide  tegevusaruanded 

Aavo Põhjala sõnavõtt ja tagasivaade tema presidendi tööle ning 2020 aastale, 

tänusõnad kogu judoperele. 

Küsimusi ei olnud. 

 

a) EJL Treenerite Nõukogu  



b) EJL Kohtunike Kolleegium  

c) EJL DAN Kolleegium  

d) EJL Kutsekomisjon  

e) 2020. aasta eelarve täitmine 

f) 2020. revisjoni aruande kinnitamine 

g) Küsimused aruannete kohta 

Kõik kohal olevad liikmed on kinnitamisega nõus. Vastuhääli pole, erapooletuid pole. 

Otsus: EJL kolleegiumite aruanded ja eelarve on kinnitatud. 

 

2.1. EJL revisjonikomisjoni kinnitamine 2021. a majandusaastaks. 

Aavo Põhjala: Avo Grafilt on nõusolek töö jätkamiseks selles koosseisus. Kas keegi on selle 

vastu, et jätkatakse sama koosseisus?  

Hääletamine: Vastuhääli pole, erapooletuid pole 

Otsus: Revisjonikomisjon 2021. majandusaastaks on kinnitatud. 

 

4. EJL presidendi ja juhatuse valimine vastavalt EJL põhikirjale 

Aavo Põhjala ettepanek kas valimised on salajased või avalik. 

Kaks ettepanekut: Viljar Kannel ettepanek korraldada salajane hääletus,selle 

ettepaneku poolt  21 häält, Jaanus Olev tegi ettepaneku avaliku hääletuse poolt. 

Otsus: Korraldatakse salajane hääletus.  

Aavo Põhjala: Presidendikandidaate on meil kaks – Kaido Kaljulaid ja Vahur Pindma. 

Tõmmati liisku, esimesena saab sõna EJL presidendikandidaat Kaido Kaljulaid ja tutvustab 

oma programmi ning meeskonda. Meeskonda kuuluks 5 liiget pluss president. Erkki Leetsar, 

Jaago-Päärn Talpas, Vahur Pindma, Ruslan Jakimov ja Sven Pertels. 

Küsimused: 

 

E.Raag küsib: Kas on uus juhatuse koosseis ja miks treenerid väljaastusid? 

Kaido Kaljulaidi vastus: on uus koosseis, jah treenerid astusid tagasi, kuna treenerid 

soovivad töötada komisjonides ja töörühmades. 

Jorgen Viks küsib: Lastespordi piiramise kohta, kas see on teie õige suund teha juurde 

võistlusi? 

Kaljulaid: Et tekiks erineva tasemga võistlused noortele ja Kata võistlused samuti. 

Andres Põhjala küsib: miks ei ole Lõuna-Eestist ühteggi juhatuse liikme kandidaati. Vastus 

valituks osutusid olemasolevad kandidaadid. 

Vahur Pindma küsib: Kas see on selle juhatuse programm?  

Kaido Kaljulaid: Ei soovi vastanduda ja tuleb leida ühine keel ja kuna programmid on niigi 

sarnased. 

Aavo Põhjala juhib tähelepanu, et juhatuse liikmete arv on üldkogu pädevuses. 

Kaupo Türk küsib: Judoliidu finatsseis on hea, kus te näete lisarahastuse võimalusi?  

Kaido Kaljulaid: MTÜd töötavad vabatahtliku koostöö alusel, oluline on valdkonna 

arendamine ja parendamine.  

Dmitri Budõlin: Programm on liiga suur, kes tegeleb esitatud probleemidega?  

Kaido Kaljulaid: Töörühmad tegelevad antud valdkonna probleemidega. Kuvandiloome ja 

sponsorprogramm on olemas, tuleb need elluviia. Juhatuse liikmed on valmis panustama. 



Aavo Põhjala: Üheltpoolt on teil soov arendada tüdrukute judot ja teiselt poolt erinevate 

tasemetega võistluste korraldamine? Meil on hetkel tüdrukuid üsna vähe, kui jagada need 

erinevate tasemete vahele, siis ei jäägi kaalu kedagi alles. 

 

Kaido Kaljulaid: see on alguses raske, aga kui saab süsteemi paika hakkab kõik toimima, 

me peamegi selle uue juhatusega ellu viima. 

Andre Seppa: On mure, et kolleegiumite esimehed peavad ilma rahata töötama?  

 

Kaido Kaljulaid: Laseme inimestel tööd teha ja toetame neid, laseme viia nende plaanid 

ellu. 

Dmitri Budõlin: Mis saab peatreeneritest, antud süsteem ei toimi?  

 

Kaido Kaljulaid: Näeme, et Audentese treenerid võiksid seda kohta täita, kadettide ja 

juunioride vanuseklassis. 

 

Teisena saab sõna EJL presidendikandidaat Vahur Pindmaa ja tutvustab oma programmi 

ning meeskonda. Juhatuse liikme kandidaadid Evert Rööpson, Sven Pertens, Ruslan 

Jakimov, Kaupo Türk, Veljo Ipits. Soov ettevõtjate toel viia oma visoon ellu. 

Tevol Tamm: Mida mõtlete selle all, et noorsportlaste võistluspinget vähendada?  

 

Vahur Pindma: Algul peab olema lõbus, siis õpib treenima, õpib võistlema, need peavad 

olema lõbu osad. Tahame saavutada, et laste võistlus oleks lõbus, võrdsete võimaluste 

loomine. Ei taha ära kustutada C-klassi meistrivõistlusi. 

Viljar Kannel: küsib arvamust mõlema presidendikandidaadi käest, kuidas saavad treenerid 

6. astme treenerikoolitusi ja kas oleks võimalik anda pikendust aasta võrra seoses 

pandeemiaga?  

 

Elis Põhjala: 6. kategooriale sobivad kõik EJL koolitused va. Tasemekoolitused, 

täiendkoolitused toimuvad pidevalt. Alaliit muuta ei saa midagi, sest need tingimused on 

sätestatud seaduses.  

Viljar Kannel: ettepanek naiste judo kohta, muuta EMV punktiarvestust, et kui kaalus osaleb 

ka üks võistleja, tooks ta klubile punkte ning tiitlivõidu. 

Aavo Põhjala vastab, et ühelgi alal ei anna EOK EMV tiitlit välja, kui on ainult üks osaleja. 

Ivan Novitski kiidab Kaljulaidi esitlust ja küsib kas olete valmis tegema koostööd vastas 

meeskonnaga?   

Vahur Pindma: Valime presidendi ära ja siis vaatame kuidas ja kas me meeskondi 

ühendame. 

Jaanus Olev küsib jõustruktuuride kohta judos. Kaup Türk omab kontakte kaitsejõududega, 

kus on huvi olemas judo vastu?  

Kaupo Türk: Jah, esimesed kohtaktid on juba loodid. 

 

Aavo Põhjala täiendab, et olemas sporühm. Politses ja sisekaitsestruktuurides sõltub 

juhtidest. 

Toni Eyland küsib koondise peatreenerite kohta?  

Vahur Pindma vastus, peaks olema koondise peatreener, on tasu ja ka vastutus. 

Enno Raag küsib Audentese peatreeneri kohta.  

Aavo Põhjala: konkurss käib. 

 



 
Toimub salajane hääletus. Häältekomisjon loeb hääled kokku. Kaido Kaljulaid kogus on 20 ja 
Vahur Pindmaa 18 häält. 
 
Otsus: Kaido Kaljulaid valiti Eesti Judoliidu presidendiks. 
 
Aavo Põhjala: Kes on selle vastu, et juhatuse liikmete volitus on neli aastat ja liikmete arv on 
6 sh president ja asepresident.? 
 
Vastuhääli pole. 
 
Otsus: Juhatuse liikmete volitus on neli aastat, juhatuse liikmete arv on 6 sh president 
ja asepresident. 
 
 
Aavo Põhjala ettepanek juhatuse valimine avaliku hääletuse teel. 
 
Vastuhääli ei ole. 
Otsus: Juhatuse liikmete kinnitamine toimub avaliku hääletuse teel. 
 
 
EJL president esitas juhatusse 6 kandidaati: Erkki Leetsar, Jaago-Päärn Talpas, Vahur 
Pindma, Ruslan Jakimov ja Sven Pertens. Asepresidendiks nimetati Vahur Pindma. 
 

Andres Põhjala tunneb huvi juhatuse liikmete vastu. Juhatuse liige Erkki Leetsar tutvustab 

ennast. Juhatuse liige Jaago-Päär Talpas tutvustab ennast, ta on ettevõtja. 

Aavo Põhjala: Hääletame. 
 
Vastuhääli pole, erapooletuid pole. 
 
Otsus: Sellega on kinnitatud  Eesti Judoliidu juhatusse lisaks Erkki Leetsar, Jaago-

Päärn Talpas, Vahur Pindma, Ruslan Jakimov ja Sven Pertens. 

EJL uue presidendi Kaido Kaljulaidi lõpusõnad ja tänusõnad Aavo Põhjalale. 

 
 
Koosoleku algus:12.09 
Koosoleku lõpp 14.38 
 
Koosoleku juhataja: Aavo Põhjala 
 
Koosoleku protokollija: Evelin Pihlak 

 

 


