
                                                  EKVÜ juhatuse koosoleku protokoll

Koosolek toimus 09. novembril Tondi tn.83/4 Tallinnas. 
Osalesid : Eduard Tinn, Lembit Kolk, Raivo Kütt, Etker Jõeleht ja Google Meet 
vahendusel 
                  Rein Paluoja  ja Rinaldo Bachmann.
Puudus :  Margus Soom.
Koosoleku juhataja: E.Jõeleht

                EKVÜ juhatuse koosoleku päevakava:
1. Ülevaade toimunud kokkutulekust Jalgsemast ja järgnevate seminaride 
korraldamise plaanidest.
2. Traditsioonilise karate klubide treenerite kutse omistamisest ja nende klubide 
liitumisest EKF-iga.
3. Eesti karate ajaloo talletamisest ja töökomisjoni moodustamisest.
4. EKVÜ liikmemaksu tasumisest ja finantseerimisest.
5. Jooksvad küsimused.

1. 27.augustil toimunud karate veteranide ühenduse kokkutulekust Jalgsema 
külas võttis osa 34 inimest. Ajakava kohaselt esinesid ettekannetega Alar 
Põllu Shotokan karate arengust Eestis, Igor Neemre ja Kajar Help andsid 
ülevaate Wadoryu stiilist. Peale lõunat tutvustas Rene Toome Shukokai 
karate tugeva löögi sooritamise aluseid. Pehmemat võitluskunsti 
Michuan Taiji Chuani tutvustas Roland Tepp. Päeva viimase ettekande tegi 
ortopeed Reedik Pääsuke, kes rääkis karate harjutamisel võimalikest 
traumadest ja nendest hoidumisest. Päev lõppes õhtusöögi ja ühise 
teejoomisega.
Kokkutuleku osavõtjad jäid päeva korraldusega rahule ja leidsid selliste 
kokkutulekute korraldamise vajalikkust. Järgnevalt planeerime korraldada 
erinevaid karate stiile tutvustavaid päevi sügis-talve perioodil ja suvel 
nädalalõpu kokkutuleku.

2. EKF-i liikmes klubid on põhiliselt sportliku suunaga ja on saavutuspõhise 
rahastamisega.
Traditsioonilist karate suunda  viljelevad klubide liitumiseks Eesti Karate 
Föderatsiooniga on vaja nende klubide EKF treener-õpetaja kutse 
omistamiseks. Selleks on vaja EKF-i treenerite nõukoguga koos 
moodustada töögrupp traditsiooniliste karate stiilide esindajatega  ja 
määrata EKF treener-õpetaja kutse omistamise  alused ja tingimused. 
See töögrupp peaks esmalt Eestis kõik karated viljelevad klubid nii 
spordiregistris kui ka väljaspool seda tegutsevad klubid registreerima.

3. Eesti karate ajaloo talletamiseks on vaja moodustada töörühm, kes hakkab
kogutud materjali arhiveerima ja ette valmistama Spordimuuseumisse 
karate ajaloo püsistendi ettevalmistamise. Juhatuse liikmete poolt esitati 
töörühma liikmeteks: Leino Laurimäe, Mati Kooskora, Eduard Tinn, Igor 
Neemre ja Rinaldo Bachmann ning on vaja üks arhiivindusega kursis olev 
inimene. Selleks tuleks pöörduda kõigi EKVÜ liikmete poole sellise inimese 
leidmiseks. Arhiivi materjalide hoidmiseks tuleb meil leida ruum. 

4. E.Jõeleht andis ülevaate meie ühenduse rahalisest seisust. Arvel on  
08.novembri 2022.a.seisuga 564.06 eurot , mis on põhiliselt 
liikmemaksudest laekunud. 17 inimese 2022.a. liikmemaks on veel 
laekumata . Jalgsema kokkutulek sai organiseeritud osavõtu



maksudest laekunud rahadest ja vabatahtlikust tegemisest. 
5. Meie ühenduse liikmetele saata üleskutse ühistegevuse ja ürituste 

organiseerimiseks s.h. karate harjutamise jätkamiseks. 
E. Jõeleht tegi ettepaneku korraline üldkoosolek kutsuda kokku 2023.a. 
märtsikuus 2022.a.  tegevus ja majandus aruande kokkuvõtteks ja 
kinnitamiseks.

Koosoleku juhataja : Etker Jõeleht

 


