
EEVL harrastusvõimlemise toimkonna laiendatud koosseisuga 

e-koosolek - ümarlaud 

 

PROTOKOLL 

22. jaanuar´21 

 

OSALEJAD: 

HV klubide esindajad - 

Kadri Rõõm, Margit Schmidt, Natalja Chernenko, Kai Esna, Liis Toomsalu, Kadri Jukk, 

Margit Saidla, Christel Lagnell, Marju Asarov, Terje Rohtmes, Sirje Aija, Helerin Sarv. 

HV toimkonna liikmed - 

Heili Parras, Lembe Laas, Kai Randrüüt, Maris Kallus, Elina Gorelasvili, Heigo Klaos, 

Ebe Kalja.  

 

PÄEVAKORD: 

1. Osavõtjate enesetutvustus 

2. Küsimus igale osavõtjale -  Millised on Sinu ootus/panus HV toimkonna töö 

suhtes? Mida oleks kõige enam  eesti harrastusvõimlemise valdkonnas vajalik 

arendada? 

3. Ettepanek võtta harrastusvõimlemise toimkonna liikmeks Kai Esna 

 

2.KOKKUVÕTE SÕNAVÕTTUDEST: 

- vajalik oleks laiendada harrastusvõimlemise kandepinda terve Eesti ulatuses. Jõuda 

ka vähem arendatud piirkondadesse (Heili); 

- tekitada juurde uusi HV vabariiklikke üritusi. Nende järgi on vajadus. Eriti seda tüüpi 

üritust, kus juhendajad saaksid oma koreograafilisi oskusi vabalt väljendada (Elina) 

- vajalik on eesti sisse tuua ja arendada uusi liikumisalasid nagu parkuur. Korraldada 

nendele aladele üle-eestilisi üritusi ja võistlusi (Heigo) 



- Eestis peaks olema veel ühte tüüpi harrastusvõimlemis üritus – harrastusvõimlemise 

rühmvõimlemise autorikavadele (Maris) 

- Vajalik on määratleda ja sõnastada eesti harrastusvõimlemise olemus ja 

arengusuunad. HV toimkond oleks vaja teha nähtavaks üle kogu Eesti. HV-se süsteem 

oleks vaja ühendada. Toimonna ülesanne – arendada HV ideoloogiat, luua HV 

andmebaas, selgitada välja HV juhendajate olemasolu Eestis, nende kaardistamine, HV 

kutse andmine peaks muutuma rohkem HV-treenerile spetsiifilisemaks. Arutama HV 

toetuste taotlemise süsteemi läbi HV toimkonna (Ebe) 

- HV toimkond peaks määratlema HV termini ehk kes või mis on 

harrastusvõimleja/võimlemine. Nii on lihtsam laia HV seltskonda ühendada.  

Vt praegu EEVL kodulehel harrastusvõimlemise all olev terminoloogia ja 4F filosoofia 

FIGi poolt – https://www.eevl.ee/harrastusvoimlemine-158/ 

Rõhutaksin, et harrastusvõimlemine ei ole  spordiala alaliik – võimlemise alaliik – s.o. 

ükstapuha milline võimlemise alaliik vastavalt harjutamise sagedusele. Praegu kehtib 

harrastusspordis 1-2 korda nädalas harjutamissagedus,  aga ka mittevõistlusspordi 

suunitlus. Peaks olema kehtestatud nii HV treeningsagedus, kui ka tegevuse 

orientatsioon.  

Eesti võiks olla FIG-I GfA ideoloogiaga ja 4F filosoofiaga samasuunaline. See on ühtlasi 

ka HV toimkonna looja Mall Kalve pärandi säilitamiseks HV ideoloogia valdkonnas (Kai) 

 

ÜLDISED ETTEPANEKUD klubide esindajatelt: 

- Korraldada rohkem harrastustvõimlemise alaseid vabariiklikke üritusi 

- Korraldada rohkem HV üle-eestilisi koolitusi 

 

3.Ühiselt otsustati Kai Esna võtta HV toimkonna liikmeks. 

 

HV toimkonna järgmine koosolek: 

 19.märts R kl.10 Zoom keskkonnas 

Protokollis: 

Kai Randrüüt 

 

https://www.eevl.ee/harrastusvoimlemine-158/

