
Eesti Sulgpalli juhatuse koosoleku protokoll 
 
Tallinn, Estonia pst 9, Solarise keskuse bürooblokk     
 19.09.16  
 
Alguse kell 13.00, lõpp kell 15.00 
Juhataja: Karol Kovanen 
Võtsid osa: Karol Kovanen Ando Mellikov, Andres Aru, Artur Zaluznõi, Kristel Tannik, 
Renna Unt  
Puudus: Ken-Marti Vaher, Maria Alajõe 
Protokollis: Kristiina Kivari 
 
 
Päevakord: 

1. EOK-le RIO OM mängude hinnang 
2. Liidu tegevuseesmärgid sel hooajal ja juhatuse liikmete vahel valdkondade jaotus 
3. Muud küsimused 

 
1. EOK RIO OM mängude hinnang 

EOK on küsinud alaliitudelt ja OM-l osalenud sportlastelt hinnangut viimase OM 
tsükli kohta. Liidu hinnang sportlastele RIO OM-l 5-palli süsteemis hindeks 5, sest 
kaks sportlast jõudsid olümpiale, mis oli see tsükkel maksimum võimalik ja esinesid 
OM eelsel hooajal ja OM-l hästi. 
Juhatus kinnitas RIO OM hinnangu EOK-le esitamiseks 
 

2. Liidu tegevuseesmärgid sel hooajal ja juhatuse liikmete vahel valdkondade jaotus 
Toimus arutelu liidu selle hooaja eesmärkidest ja juhatuse liikmete vahel valdkondade 
jaotusest. Liidu pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks on vajalik tugevdada 
organisatsiooni ja tegevusse kaasata suurem hulk inimesi, kui seda on liidu palgalised 
töötajad ja juhatuse liikmed. Iga teema juurde moodustatakse töörühmad, kus osalevad 
sellest teemast huvitatud klubide esindajad ning vastava eriala kompetentsi omavad 
sulgpallist huvitatud inimesed. Igal valdkonna töörühma töös osaleb ka üks-kaks 
juhatuse liiget. Selline valdkonnapõhine lähenemine toimib ainult, kui klubid 
omapoolselt piisavat aktiivsust näitavad ja tegemisega kaasa tulevad. Juhatuse liige 
üksi kogu tööd ära ei tee, vaid on teema eestvedaja. 
 
Tippsport -  Andres Aru ja Kristel Tannik 
Toimiva tippspordi kogu kujundamine, kus oleks esindatud nii treenerid, sportlaste 
esindajad, side noorte puhul lastevanematega. Treenerite kogu kitsam variant, 
kaasatud tippspordiga seotud klubid. 
Vajalik välja töötada tippspordi arendamise statuut – kriteeriumid, kes on 
koondislased, kes koondise kandidaadid, kes rahvusvahelise tasemele pürgivad 
tippsportlased, rahastusmudel, toetuspõhimõtted jne. Üldise kontseptsiooni kinnitab 
juhatus ja viib ellu peatreener. 
Võimalused sulgpalli arendamiseks Kati Tolmoffi kaasamine tippspordi arendamisse, 
sulgpalli arendamiseks Olympic Solidarity võimaluste uurimine 
 
Klubide ümarlaud – Karol Kovanen 
Klubide esindajad ja treenerite kogu, kus kaasatud rohkem treenereid ning arutatavate 
teemade ring laiem, sh siseriiklik võistlustegevus, treenerite töö arendamine jne. 



Harrastussulgpalli areng – valdkonna eest vastutaja veel lahtine. Kindlasti kaasata 
teema vedamisse ka mõni harrastusklubi aktiivne esindaja. 
 
Kutsekomisjon – treenerite koolitus – Aigar Tõnus 
 
Rahvusvahelised suhted  - valdkonna eest vastutajad veel lahtised. Vajalik juhatuses 
läbi rääkida ja seada eesmärgid, mida soovime rahvusvaheliste alaliitude töös 
osalemisel saavutada, nt esindatus otsustuskogudes vm. 
 
Kooliprogramm – Ken Marti Vaher  ja Karol Kovanen 
 
Turundus ja kommunikatsioon – Kristel Tannik ja Karol Kovanen 
Peamised eesmärgid/teemad sulgpalli ja sportlaste brändi kujundamine, sportlaste 
tuntuse tõstmine, sulgpalli fännlus, oma toodete kujundamine. 
 
ITK - Artur Zalužnõi 
Üldine haldussuutlikkus ja turunduse toetamiseks. Liidu koduleht vajab 
kaasajastamist, et toimiks paremini ala turundusinstrumendina - sulgpalli portaal, kust 
erinevad sihtgrupid saavad kõik enda jaoks vajaliku keskselt kätte. Kaardirakendus, 
kus oleks kõik Eesti kohad, kus saab sulgpalli mängida jm 
 
Taristu – Ando Mellikov 
Ülevaade Eesti sulgpallitaristust. Eesmärk, et igas vallas, kus on spordisaal, oleks 
võimalik sulgpalli mängida. 
 
Fundraising - juhatus tervikuna 
Eeldus sihtgruppide, toote ja toote määratlemine - kellele me mida pakume ja mis asi 
see on, et selle eest maksta tasub.  

 
3. Muud küsimused 

Viis treenerit esitasid koosoleku päeva hommikul juhatusele kirjaliku pöördumise, 
mille peamine ettepanek on peatreeneri koha kaotamine. 
Liidu juhatus arutas kirja ja otsustas kirja teadmiseks võtta. Leiti, et kirjas toodud 
teema klubide ülese tippspordi arendamise korraldus vajab selle hooaja jooksul eraldi 
laiemat arutelu, kuhu oleks kaasatud kõik asjasse puutuvad treenerid sh peatreener ise. 
Praeguse peatreeneriga on kehtivad kokkulepped olemas ja nendest kokkulepetest 
peetakse kinni. 


