
EEVL harrastusvõimlemise toimkonna e-koosolek  

PROTOKOLL 

 

Aeg:19. märts´21 

 

OSALEJAD: 

Kai Esna, Heili Parras (toimkonna juht), Lembe Laas, Elina Gorelasvili, Maris Kallus, Kai 

Randrüüt (protokollija) 

Puudusid: Heigo Klaos, Ebe Kalja 

 

PÄEVAKORD: 

1. EEVL harrastusvõimlemisega tegelevatele liikmesklubidele ja mitte-

liikmesklubidele esitatava küsitluse teemal arutelu ja küsimustiku kinnitamine  

2. HV toimkonna esindaja-osavõtja valimine Sveitsis toimuva 13.EUROGYM-i ja 3. 

European Gym for Life Challenge 2022 (EGFL) e-info-koosolekule 

3. Vaba arutelu ja ideevahetus HV toimkonna töö tõhusamaks muutmiseks 

 

Ühise arutelu tulemusel võeti vastu  

OTSUSED: 

1. Toimkonna poolt kinnitatud küsimustiku (eesti HV klubidele) laiali saatmise edasi 

lükkamine pandeemia-järgsele aega. 

2. Sveitsi Võimlemisföderatsiooni ja EUG e-info-koosolekul osaleb HV toimkonna juht 

Heili Parras 8.mail 2021 kl.10.00-12.30 (Sveitsi aja järgi) 

3. Heili Parras esitab ülevaate toimkonnale ja EEVL HV liikmesklubidele mini-info-

koosolekuna EGFL-i ja EUROGYM 2022 kohta. Lembe Laas annab edasi info samal 

koosolekul Golden Age Gym Festival 3-8.okt 2021 (Kreeka) festivali ja eestis osalevate 

rühmade kohta. 

4. Kantakse endas edasi ideed luua HV toimkonnale virtuaalne “maskott” või/ja 

kaasaegne lühike tunnuslause. 



5. HV toimkond+ERRS+KALEV istuvad lähitulevikus Kalevi keskstaadioni uues 

ehitises ümarlaua taha ja arutavad üheskoos staadionivõimlemise ja 

staadionirahvatantsu ühisjooni ja koostöövõimalusi (staadioni masskoreograafiate alane 

koolitus, staadionipidude korraldamise know-how, suursündmuste kalendrite ühitamine 

jm) – ühine HV toimkonna vastutus 

6.  Maris ja Elina loovad HV toimkonnale FB, Instagrammi 

7. Elina kureerib HV toimkonda tulevikus FIG või EUG rahvusvahelistel mass-

koreograafia ja “large performances” idee-koolitustel, kust toob “koju” häid ideid ja 

jagab need edasi  eesti treeneritele-koreograafidele, nt.läbi idee-tunni  

8. HV toimkond teeb tulevikus konstruktiivsemat koostööd Kadri Jukiga, kes on Laste- ja 

Noorte Laulu- ja Tantsupeo võimlemisrühmade liigijuht. Eelkõige info jagamise osas ja 

teadmise osas tantsupeo võimlemisliigi kohta. 

9. Rajada tulevikus n-ö. loovate võimlemistreeneritele uus “loojate” valdkond. 

Tegeleda tulevikus enam selle valdkonna arendamisega / eesmärgiga – eesti 

võimlemistreenerite loovuse arenemisele kaasa aidata, koreograafiate 

kaasajastamiseks ja haaravamaks  muutmiseks. 

10. Esindama ja arutama HV alast temaatikat alati üheskoos toimkonna koosolekutel, 

ühiste otsuste alusel. 

  

  

Protokollis: 

Kai Randrüüt 

 

 


