
 
PÄRNUMAA SPORDILIIDU ÜLDKOGU PROTOKOLL 2022 

Osalenud liikmesklubid:  

1. A2K spordiklubi,  

2. SK Vabariigi Võllimees,  

3. SK Raudmees,  

4. Pärnumaa Ratsaspordiklubi MTÜ,  

5. Pärnu Vibuklubi Meelis,  

6. Surju Valla Spordiklubi,  

7. Pärnu Lauatenniseklubi Vint-90,  

8. Tori Spordiklubi,  

9. MTÜ Võrkpalliklubi Tervis,  

10. Spordiklubi Tahk MTÜ,  

11. Pärnumaa Koolisport,  

12. Discgolfiklubi Hole-In-One,  

13. Ujumisklubi UCA,  

14. Valgeranna Golfiklubi,  

15. Pärnu klubi Tervisesport,  

16. Massu Ratsaklubi,  

17. Terve Are MTÜ,  

18. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi LEOLA,  

19. Tõstamaa Spordiklubi,  

20. Vändra Tehnikaspordiklubi,  

21. Spordiklubi Tigris, 

22. Häädemeeste Amburite Klubi,  

23. Erki Sport,  

24. MTÜ Striidikool,  

25. DG Academy 

26. Orienteerumisklubi WEST 

27. Suusaklubi JÕULU 

28. HK Pärnu Piraadid, 

29. SHK Pärnu Bullet 

30. Pärnu Motoclub 

31. Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi 

32. Karateklubi ZEN 

33. Castor Squash 

34. Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts 

35. Pärnu-Jaagupi lauatenniseklubi 

36. Pärnu Kesklinna tennisekeskus 

37. Pärnumaa Spordiveteranide Koondis 

38. Tiim Go Fit 

 

 



 
Osalenud Juhatuse liikmed: Kaie Toobal, Kaupo Koplus, Maarja Tammai, Tarmo Vanamõisa, 

Eido Tasalain, Andra Sõmer. 

Puudunud juhatuse liikmed: Ülo Liblik, Janar Sõber 

Osalenud töötajad: Tegevjuht Kaisa Kirikal 

Kutsutud külalised: Kultuuriministeeriumi liikumisharrastuse arendusjuht Alo Lõoke 

Koosoleku kestvus: 17:30-19:30 

Koosoleku toimumise kuupäev ja koht: 25.mai, 2022, Estonia Resort Hotel & Spa 

 

Päevakord: 

1. Kultuuriministri videotervitus; 
2. Maakonnad ja riik liikumisharrastuses (Alo Lõoke, KuM Liikumisharrastuse 

arendusjuht); 
3. Pärnumaa Spordiliidu 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 
4. Pärnumaa Spordiliidu 2021. aasta revisjoni komisjoni aruande ärakuulamine ja 

kinnitamine; 
5. Pärnumaa Spordiliidu juhatuse esimehe tagasiastumine avalduse alusel; 
6. Pärnumaa Spordiliidu uue juhatuse esimehe valimine; 
7. Pärnumaa Spordiliidu revisjoni komisjoni liikme tagasiastumine avalduse alusel; 
8. Pärnumaa Spordiliidu uue revisjoni komisjoni liikme valimine; 
9. Pärnumaa Spordiliidu arengukava 2023-2027 kinnitamine. 

INFOPUNKT: 2022.aasta eelarvest ja tegevustest. 
 
73 liikmest on kohal koosoleku alguseks 38 liiget ning otsuste kinnitamiseks on vajalik 

vähemalt 19 häält (põhikiri p.4.10).  Kõik osalejad on poolt, et selle päevakorraga edasi 

minna. Juhatuse esimees Kaie Toobal teavitab protseduuridest ja teeb ettepaneku valida 

koosolekut protokollima Kaisa Kirikali. Kaisa Kirikal annab selleks nõusoleku. Seejärel küsib 

Kaie Toobal ettepanekuid päevakorrakavandi kohta. Ettepanekuid pole ja jääb kinnitatud 

päevakord. Häälte lugejateks on Kaie Toobal ja Andra Sõmer.  

 

Väljavõte seadusest:  

Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, 

üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud 

üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes 

eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla 

üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. 

Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga 

ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused. 

Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele 

kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja. 

 

 

 

 



 
1. Päevakorrapunkt nr 1 – Kultuuriministri videotervitus 

Minister Tiit Teriku tervitus käivitatakse live’s läbi ZOOM keskkonna. Kaie Toobal tervitab 

ministrit ja annab talle märku, et oleme valmis kuulamaks. Minister kiidab Pärnumaa 

Spordiliidu tööd ja tänab kõiki koosolekul osalejaid. Ta rõhutab liikumisharrastuse tähtsust 

spordiliitude töö organiseerimisel ja tänab kõiki sellesse panustamast. Saal aplodeerib ja 

Kaie Toobal tänab tervituse eest ning ülekanne lõpetatakse. Kokku kestis tervitus 12 minutit. 

 

2. Päevakorrapunkt nr 2 - Maakonnad ja riik liikumisharrastuses (Alo Lõoke, KuM 

Liikumisharrastuse arendusjuht) 

Alo Lõoke – Minister juba tegi suurema kõne ära. Pärnumaaga on riigil suhtlus aktiivne ja 

Pärnumaa on ainuke Spordiliit, kes suhtleb rohkelt vastu ja isegi rohkem, kui ministeerium 

ise. Minu taustast – töötasin pikalt SA Eesti Terviseradade juhina, Euroopa Komisjoni Be 

Active tunnustus jne. Teeme lihtsa mängu kohalolijatega (millest aktiivselt osa võetakse). 

Edasi näitab Alo pilti lastest telefonis, selgitab tänase päeva olukorda nutisõltuvusest. Iga 

teine Eesti mees on ülekaaluline ja asi läheb järjest hullemaks. Alo toob välja põhjused TAI 

uuringust, millesse suretakse iga aasta -  istuv eluviis, mõtteviisi probleem. Ülevaade 

olukorrast riigis, peame ise panustama läbi iseenda ja läbi oma sõprade. Statistika pole 

lihtsalt statistika, see on meie ise – mina, sina meie pere, meie sõbrad. Üle 90% inimestest 

teab, et peab liikuma, kuid me kõik peame aru saama, et oluline on olla terve. Soovitab ühte 

head raamatut „Tugev aju“, ehk siis kõik on meie peas kinni. Riik on valmis kaasa lööma ja 

panustama erinevatesse pilootprojektidesse, mis kaasaks lapsi, noori ja peresid liikuma.  

Mis see helge tulevik peaks olema? Liikumisharrastuse kontseptsioon, õnnelikud inimesed, 

kes leiavad ennast liikumas ja teevad seda regulaarselt. Kohe tuleb välja üle-eestiline suur 

liikumisuuring. Kogukondlikud tegevused hakkavad rohkem hinda minema, näiteks paljud 

terviserajad on saanud kogukonna keskuseks, üritused, mis seal toimuvad. Lääne-Harju valla 

näide liikumiskeskuse taristu osas. Maakonna tasandi puhul oluline, et tegeletaks 

liikumisharrastuse edendamiseks regionaalse võrgustikuga (MSL-KOV-riik). Tulevikus 

maakonna rahastus 50%/50% põhimõte (50%KuM, 50%KOV), KuM toetus võib suureneda 

20%. 2023 on liikumisaasta ja aitab tõsta koostööd! 

Toomas Rõhu – ei vastandaks Koolispordiliitu. Kehalise kasvatuse õpetajaid kaasata.  
Alo – Koolispordiliitu ei vastandanudki. Inspiratsioonipäevad õpetajatele.  
Kaisa Kirikal – mis sa ise arvad liikumisõpetuseks minemisest?  
Alo – minu jaoks ei ole vahet, oleneb õpetajast.  
Maarja Tammai – tegelikult ei ole ju vahet, mis nime kannab tund, oluline on sisu, et lapsed 
hakkaksid liikuma. Lapsed peaks aru saama, miks nad midagi teevad (nt. üle kitse 
hüppamine). Liikumisest üksi rasvumisest lahti ei saa, toitumise peaks ka juurde lisama.  
Alo – lihtsaid põhimõtteid ongi vaja, et me ise ka aru saaks asjast. Õppetööd koolis tuleb 
laiemalt vaadata ja kasutada lõimimist tundide vahel.  
Aliis – motoorne areng on kuskil seisma jäänud. Lapsevanemana lapsi jälgitakse, kuni hakkab 
käima, peale seda ainult intellektuaalset poolt jälgitakse. Kuid põhioskused füüsiliselt jäävad 
arendamata.  
Alo – eesmärk ongi saavutada seda.  
 
 



 
3. Päevakorrapunkt nr 3 - Pärnumaa Spordiliidu 2021. aasta majandusaasta aruande 

kinnitamine 
Kaie Toobal tutvustab 2021. aasta majandusaasta aruannet ning selgitab tulude ja kulude 
jaotumist. Majandusaasta aruande kohta küsimusi koosolekul osalejatel ei ole ja küsimusi ei 
esitatud ka eelnevalt e-maili teel. Kaie Toobal tutvustab revisjonikomisjoni aruannet, mis 
leidis, et spordiliidu vahendite kasutamine on olnud sihipärane ja majandusaasta aruanne 
on korrektne.  
Hääletustulemus: 38 poolt.  
Otsus: Majandusaasta aruanne kinnitatud.  
 

4. Päevakorrapunkt nr 4 - Pärnumaa Spordiliidu 2021. aasta revisjoni komisjoni 
aruande ärakuulamine ja kinnitamine 

Hääletustulemus: 38 poolt.  
Otsus: Revisjoni komisjoni aruanne kinnitatud.  
 

5. Päevakorrapunkt nr 5 - Pärnumaa Spordiliidu juhatuse esimehe tagasiastumine 
avalduse alusel 

Praegune juhatuse esimees Kaie Toobal põhjendab avalduse esitamist ja kinnitab soovi 
tagasi astuda.  
Märkus: Surju Valla Spordiklubi esindaja Kadri-Aija Viik lahkus koosolekult.  
 

6. Päevakorrapunkt nr 6 - Pärnumaa Spordiliidu uue juhatuse esimehe valimine 
Kaie Toobal teeb ettepaneku uueks juhatuse esimeheks valida Maarja Tammai. Maarja 
Tammai tuleb tutvustab ennast.  
Hääletustulemus: 37 poolt.  
Otsus: Maarja Tammai kinnitatud uueks juhatuse esimeheks.   
 

7. Päevakorrapunkt nr 7 - Pärnumaa Spordiliidu revisjoni komisjoni liikme 
tagasiastumine avalduse alusel 

Aliis Allase avaldus loobuda revisjoni komisjoni liikme staatusest. 
 

8. Päevakorrapunkt nr 8 - Pärnumaa Spordiliidu uue revisjoni komisjoni liikme 
valimine 

Ettepanekuid uueks revisjoni komisjoni liikmeks ei tulnud. Hääletusele, et revisjoni komisjon 
jääb kahe liikmeliseks.  
Hääletustulemus: 37 poolt.  
Otsus: Revisjon jääb kahe liikmeliseks. 
 

9. Päevakorrapunkt nr 9 Pärnumaa Spordiliidu arengukava 2023-2027 kinnitamine 
Hääletustulemus: 37 poolt.  
Otsus: Pärnumaa Spordiliidu arengukava aastateks 2023-2027 on vastu võetud. 
 

INFO: 2022.aasta eelarvest ja tegevustest 

Tegevjuht Kaisa Kirikal annab ülevaate 2022.aasta tegevustest ja 2022.aasta uuendustest. 

Samuti tutvustab 2022. aasta eelarvet. Kaie Toobal tänab osalejaid ning juhatust ja kuulutab 

sellega üldkoosoleku lõppenuks.  

 

Juhataja: Kaie Toobal /allkiri digitaalne/ Protokollija: Kaisa Kirikal /allkiri digitaalne/ 


