EKFL Kutsekomisjoni koosolek 2.02 2018
Osalesid: Indrek Otsus, Siim Savisaar, Siim Kelner, Siim Veri, Ain Kimber, Priit Vene, Janika Koch-Mäe
Päevakord:
1. Kokkuvõte järeleksamist (13.01).
2. Organisatoorsed küsimused seoses EKR3 ja EKR4 koolitusega
3. Uuendatud EOK kutseomistamise nõuded
4. Treenerite nõukogu ettepanek teha loengusari harrastajatele (sarnaselt TLÜ loengutele),
Adamsi programmi koolitus
5. Eleri Reinarti ja Helena Mangi poolt korraldatud bikinifitnessi seminar – kas anname EKFLi
täiendkoolituspunkte ?
Lisapunkt:
6. Kutsekomisjoni liikmete osalemine EKFLi koolitusel, kas teeme kutsekomisjoniliikmetele
tasuta võimaluse osaleda? Kas kutsekomisjoni liikmetel on võimalik osaleda üksikutes
loengutes, kes väljastab tunnistusi täiendkoolituse osas?
Arutati: kas kutsekomisjon võiks anda täiendkoolituse punkte bikiinifitnessi seminari eest?
Otsustati: ei anna täiendkoolituspunkte, kuna: 1) pole tutvunud koolituspäeva kavaga ja ei
tea, milline on koolituse sisu ning kasutegur; 2) alaliidule ei ole koolituspäevast kasu –
koolitus oleks võinud olla korraldatud alaliidu alt ning korraldajad saaksid tasustatud alaliidu
poolt.
Otsustati: koolitustunde anname välja ainult siis, kui koolitus on korraldatud läbi EKFLi, kuna
kutsekomisjon vastutab koolitustundide eest.
Arutati: seminari teema on hea ja väga vajalik nii võistlejale kui ka treenerile. Kas teha
tulevikus Eleri Reinarti ja Helena Mangiga koostööd?
Otsustati: teha ettepanek seminari korraldajatele, et üks kutsekomisjoni liikmetest võiks
seminaril osaleda (tasuta) ning hinnata seminari vastavust kutsekomisjoni nägemustega – kas
järgmine kord korraldada koos/anda koolitustunde välja.
Arutati: kuidas on seis kulturismi- ja fitnessitreenerite kutsetega, kas on selgunud treenerite
nimed, keda ähvardab kutse ära võtmine?
Priit Vene: hetkel pole selge, analüüs käib.

Arutati: jaanuarikuus toimunud järeleksami andmed: 15 inimest sooritas eksami, 2
ebaõnnestus. Seega, väga positiivne tulemus. Arutati ka, et mis alustel järeleksamid toimuvad ja kas
peaks järeleksamite toimumise kuidagi kindlaks määrama.
Otsustati: Kutsekomisjon korraldab erakorralised eksamid vastavalt vajadusele. Kodulehele info
järeleksamite kohta – kutsekomisjoni otsusel korraldatakse järeleksam, kui on palju mittesooritajaid.
Arutati: 25.11 eksamiküsimuste analüüs: milles eksiti? Kõige rohkem eksiti
anatoomiaküsimustes, kulturismi ajalugu puudutavates küsimustes ja toitumise
teemalistes küsimustes.
Indrek Otsus: maikuu eksamiks võiksid lektorid koostada küsimusi juurde, Meeli Roosalu
koostab oma küsimused, jõusaali praktikumi juhendajad teevad oma küsimused.
Siim Kelner: kas ajaloo küsimused peaksid olema eksamis sees? 20st küsimusest vaid 2
on ajaloo küsimust. Võiksid jääda sisse.
Indrek Otsus: Võistlusmääruste küsimused on ainult V taseme eksamil. Eleri Reinart
võiks teha V taseme küsimused kevadeks juurde.

Arutati EKR3 ja 4 koolituse eelarve. Siim Veri: koolituse hinnast 441 eur 374 eur jääks
EKFLile, käibemaks (20%) läheb maha. Täishinnaga müües 18,2 koolitust. Lävend 19,2
(kui pooled on liikmesklubide treenerid -10%), Priit Vene: käibemaksuseadusest tuleneb,
et alaliit annab kutse ja s.o käibemaksuvaba – s.o 16 koolitust. Seega, et tulla kuludega
nulli, peaks müüma 16 koolitust välja.
Arutati: EKR3 ja 4 koolituse turundus: Siim Veri: facebooki korralik reklaam – pilt
facebook adsiga. 14. -15 veebruar – Ott Mänd teeb vahekokkuvõtte, palju on koolitusele
registreerunud treenereid.
Lisaks panna kutsekoolituse info: Tark Treener facebooki leht + sport.ee.
Mikk Raudsepp võiks kujundada plakati liikmesklubidesse ülespanemiseks.
Lisaks vaja koolituste tunnistused uuesti kujundada, uue sümboolikaga, täiendkoolituste
tunnistusele kindlasti lisada: mis teemal koolitati, lektor ja akadeemilised tunnid.
Arutati: Adamsi programmi koolitus – sportlastele ja treeneritele. Saab rääkida, siis, kui
on rohkem infot.
Arutati: treenerite nõukogu poolt tehtud ettepanek teha lühiloengute sari nagu nt
Tallinna Ülikoolil (treeni teadlikult). Kogu aasta vältel loenguid teha ei tasu – tekib
probleem teemade leidmisega, koolitajate leidmisega pluss muutub ka töömahukaks –
keegi peab iga nädal koordineerima ja organiseerima. Võiks teha: ühe kuu jooksul 4
loengut 2x aastas, treeni teadlikult vms loengusari, suunatud nii harrastajatele kui ka
treeneritele, võiks anda ka akad tunde. Võiks teha oktoobris ja veebruaris 4x, näiteks
Audentes Fitnessis ( loenguruum mahutab kuni 100 inimest). Üks loeng 1,5h, annab 2ak.
Arutati: kutsekomisjoni liikmete osalemine EKFLi korraldatud koolitustel – kas võiks olla
tasuta sh üksikud loengud? (kutsekomisjoni töö on tasuta ja seega võiks üks väike boonus
olla tasuta koolitused). Ka kutsekomisjoni liikmed peavad koguma koolitustunde, et taset
tõsta või taasomistada.
Otsustati: kutsekomisjoni liikmed saavad EKFLi poolt korraldatud koolitustel osaleda
tasuta sh üksikutes loengutes. Tunnistused osaletud tundide osas annab välja
kutsekomisjoni esinaine Janika Koch-Mäe, Janika Koch-Mäe’le endale annab tunnistuse
välja ja allkirjastab EKFLi peasekretär või president.
Arutati: uuenenud EOK kutseomistamise nõuded – al 1. 01 2019 muutub kohustuslikuks
esmaabikoolituse läbimine kutse omistamisel (16h) ja esmaabi täiendkoolitus (6h) kutse
taasomistamisel.
Otsustati: Janika Koch-Mäe uurib lähemalt, millised esmaabi koolitused lähevad arvesse
ja kas alaliit peaks/võiks koolituse korraldada.
Arutati: järgmise koosoleku võiks teha peale EKR3 ja 4 koolitust, siis on teada koolituse
tulude pool ja tagasiside, mida saab analüüsida.
Otsustati: järgmine kutsekomisjoni koosolek toimub: 13.04 2018 kl 10:00 EKFL kontoris.

