
Lapsevanemate koosolek
Viimsi 2014



Koosoleku teemad
• Klubi tutvustus;
• Treeningrühmade struktuur;
• Treeningrühmad ja võistkonnad 2014/2015;
• Välisturniirid ja turniiridel osalemine;
• Tavapärased treeningud ja „lisad“;
• Treeningutest osavõtt, ettepanekud, kuidas leida lahendused

olukordadele "mul jalg valutab" vms;
• Õppemaksud;
• Sponsorlus projektide elluviimiseks, lastevanemate osaluse

vähendamiseks;
• E-poe tutvustus.



KK Viimsi missioon

Parema ja sportlikuma Viimsi valla ja 
Pirita nimel!



Juhatuse kontaktandmed

Müük & Marketing & Meedia: Teet Tiisvelt
e-mail: teet@kkviimsi.ee
telefon: 52 26 609
www.kkviimsi.ee
www.facebook.com/kkviimsi

MTÜ Korvpalliklubi Viimsi
Begoonia 3, 74001 Viimsi
www.kkviimsi.ee
www.facebook.com/kkviimsi
kkviimsi@kkviimsi.ee 

Tegevjuht: Tanel Einaste
e-mail: tanel@kkviimsi.ee
telefon: 50 48 422
www.kkviimsi.ee
www.facebook.com/kkviimsi

President: Anti Kalle
e-mail: anti.kalle@sportland.ee
telefon: 50 10 285



Muutused personalis

• Valdo Lips – täiskohaga treener;

• Teet Tiisvelt – füüsilise ettevalmistuse treener (U16 ja U18);

• Tarmo Kapper – Püünsi U8 ja U10 peatreener;

• Peep Belbaum – Viimsi U8 peatreener;

• Sulev Särekanno – jätkab lasteaedades.



Treeningrühmade struktuur
• Nö Vanuseklasside süsteem. 
• Poisid liiguvad peale kahte aastat ühest vanuseklassis, järgmisesse.
• Vanuseklassides treener ja vastav õppekava.
• Rühma koosseisud hakkavad muutuma.

– Hooaeg 2014/2015 on nö vaheaasta, kus kõikidel rühmadel vanuseklassi nimetus ja vanuse „ei 
kattu“. 

– Esindusmeeskond
– U18
– U16
– U14
– U12
– U10. Filiaalid: Randvere, Püünsi, Pirita.
– U8. Filiaalid: Randvere, Püünsi, Pirita.
– Ettevalmistusrühmad lasteaedades: Pargi, Päikeseratas, Karulaugu, Laanelinnu, Randvere



Struktuur 2014/2015
Viimsi

– Esindusmeeskond. EMV II Liiga. U18 rühma baasil;
– U18. 94.-99.a poisid) Valdo Lips;
– U16 (00.-01.a poisid) Valdo Lips;
– U14 (02.-03.a poisid) Tanel Einaste;
– U12 (04.a poisid) Tanel Einaste;
– U10 (05.a poisid) Valdo Lips;
– U8 ( 06.-07.a poisid) Peep Belbaum;
– Ettevalmistusrühmad. Sulev Särekanno.



Struktuur 2014/2015
Filiaalid: Randvere, Püünsi, Pirita

– U10 (04.-05.a poisid). Märt, Tarmo, Allar;

– U8 (06.-07.a poisid). Märt, Tarmo, Allar.

– Tunniplaan: http://www.kkviimsi.ee/?id=1024

http://www.kkviimsi.ee/?id=1024


Miks?
• “Võrdsus”. Kõigil võimalus olla vanem ja noorem. 

– Näide. 2001/2002 poisid. 2002 poisid alati nooremad.

• Vastav rahvusvaheline praktika;
• Kattuvus Eesti Meistrivõistluste ja Noortekoondiste süsteemiga;
• Ühtne struktuur ja „liikumine“. Kaob vajadus erakorralisteks 

muutusteks;
• Erinevatel treeneritel erinev „käekiri“; „Värskus“;
• Treener saab keskenduda vastava vanuseklassi spetsiifikale;
• Ühtne õppekava ja õppe standardiseerimine;
• Treenerid ja kaaslased vahetuvad, ehk oskus kohaneda ja 

sotsialiseeruda.



Noorte võistkonnad 2014/2015

EMV II Liiga (94.-99.poisid)

EMV U19 (96.-99.poisid)

EMV U16 (B)(99.-00.poisid)

EMV U14 (C1)(2001.-2002.poisid)

EMV U13 (C2)(2002.-2003.poisid)

EMV U12 (Mini) (2003.-2004.poisid)

Makro- ja Mikrofestivalid ning liigad (2004.-2005.poisid)



Treeningutel osalemine
• Treeningutest osavõtu protsendi tõstmine:

– Vabanduste otsimine „mul jalg valutab“ jms. Trennides saab tegeleda ÜKE või
tehnikaga jne. 
• Me ei soovi, et keegi jääks eemale protsessist.  
• Vigastatud mängijad – treeningul; haiged mängijad – kodus.

• Karistused, näide: „Ei või minna trenni, sul on õppimisega probleemid“. Kui 
palju kulutavad lapsed aega arvutis?

• Treeningud võtavad nädalas kuni 8 tundi!
• Meie kogemus näitab, et „õppimiseks“ treeningutelt puududes, kulub aeg 

ikkagi arvutis.
• “Tippsport” ja/või harrastussport.

– Harrastusport ja spordi harrastus on lähihooaegade märksõnadeks.
– Lepi kokku treeneriga.



Õppemaks
• Klubi eelarve:

– Õppemaks;
– KOV nö pearaha. Vajalik elektrooniline kinnitus;
– Toetajad.
– Riilik toetus treenerite palkadeks?

• Õppemaksu tasutakse arve aluse.
– E-Arvekeskuse vahendusel.
– Arved koostab ja saadab Klubi, ehk kõik küsimused kkviimsi@kkviimsi.ee

• Õpilase andmete ankeet!
– Web põhiselt;
– Failina;
– Täidetakse vähemalt 1x aastas või oluliste andmete muutumisel.



Õppemaks
• Õppemaks on püsitasu, mida tasutakse ka treeningutelt puudumise korral.
• Õppemaks on hooajamaks. 1.august kuni 31.mai.
• Üldjuhend ja õppemaksu määrad www.kkviimsi.ee
• Tulumaksutagastus

– Korrektselt täidetud andmete ankeet ja arve tasub inimene, kellele arve on väljastatud.

• Keegi ei tohi eemale jääda majanduslikel põhjustel!
• Räägi, suhtle, küsi.

Õppemaksude tasud 2014/2015:
• Lasteaiad – 80 eur aastas, ehk 10 eur kuus;
• Rühmad 2x nädalas – 220 eur aastas, ehk 22 eur kuus;
• Rühmad 3x nädalas - 330 eur aastas, ehk 33 eur kuus;
• Rühmad 4x ja enam nädalas – 390 eur aastas, ehk 39 eur kuus.

http://www.kkviimsi.ee/


Turniiridel osalemine
• Kulud

– Meeskonna tasu. Konstantne;
– Transport. Konstante;
– Majutus ja toitlustus. Sõltub osalejate arvust;
– Lisad: kindlustus, viisad jms. Sõltuvad osalejate arvust.

• Tulud
– Osalustasud. Kogukulu jagatud osalejate arvuga.

• Eelarves arvestatakse kindla arvu mängijatega.
– Mida suurem on osalejate arv, seda väiksem kulu.
– Juhul kui keegi viimasel hetkel loobub, peab keegi selle vahe tasuma.

• Kes?

– Arvestame ka korraldajate tehtud kuludega, broneeringud, aeg.



Rahusvahelised turniirid

• U18: Rahvusvahelised turniirid, vastavalt kokkuleppele;

• U16: Moskva turniir. Viimsi Sügisturniir. Pauluse turniir, St.Peterburg.

• U14: Tallinn Open Cup. Läti/Leedu/Venemaa? Soome.

• U12: Läti/Leedu/Venemaa? Soome.

• U10: Läti/Leedu/Venemaa? Soome.

• U8: Soome.

• Muud turniirid vastavalt kutsetele ja mängijate huvile.

• Üldkalender: http://www.kkviimsi.ee/index.php?id=1068

http://www.kkviimsi.ee/index.php?id=1068


Mängija litsenseerimine
Esmakordsel mängija litsentseerimisel tuleb EKL-i esitada järgmised
dokumendid:
• tasuma litsentsi eest EKLi poolt määratud litsentsi tasu;
• mängija passi või ID-kaardi koopia;
• arstliku kontrolli läbiviinud arsti otsuse mängija tervisliku seisundi kohta.

Mängija litsentsi pikendamiseks peab mängija tasuma litsentsi tasu ja esitama 
terviseuuringu teinud arsti otsuse.

Mängija litsentsi väljastamise või pikendamise ainuõigus on Eesti 
Korvpalliliidul



Noormängija terviseuuring
Uuringute läbimine on KOHUSTUSLIK treeningutest osavõtmiseks,
tervise probleemide ennetamiseks ja mängija litsentseerimiseks.
Koopia uuringu tulemustes ning arsti otsusest tuua treenerile.
Uuring on kohustuslik alates 2002.a sündinud ja kuni 19-aastased
korvpallurid.

Spordimeditsiini SA
Ida-Tallinna Keskhaigla
OÜ Innomedica Spordimeditsiini ja taastusravi keskus

NB! Uuringuks broneeritud ajast tuleb kindlasti teavitada ka treenerit, kes
vajadusel info EKLi edastab.



Sponsorlus
Üheskoos leida võimalusi lisategevusteks (turniirid jms) ning lapsevanema osaluse vähendamiseks.

Kuidas see protsess välja näeb?
• Hea on minna inimese jutule, kes paneb kokku Teie näo ja nime (soe kontakt)!
• Eelnevalt lepi klubi tegevjuhiga kokku, millise tegevuse elluviimiseks küsitakse toetust.
• Klubi ja klubi tegevusi tutvustavad presentatsioonid on kasutamiseks olemas.
• Oleme alati valmis ise kohtumistele tulema ja kõigest täpsemalt rääkima.
• Eesmärk on kõigi õpilaste tingimuste parandamine!

Et senisest veelgi tugevam olla otsime missioonitundega inimesi, kes arvavad, et saavad klubile ja seega
kogukonnale kasulikud olla.
• Võimalusi on palju: trükiste (falierid, plakatid) kujundus, trükk, jagamine; loosiauhinnad; sponsorlus

auhindade või raha vormis; transpordi või muude arvete tasumine; kütusekaart.
• Paku välja oma idee.



Sponsorlus (reaalne näide)

Näited:

• Lapsevanem – postrite, flaierite kujundus ja teostus.

• Lapsevanemad – EYBL koduetapiks toetajate leidmine.

• Lapsevanem – Klubi toetamine reklaami ostmise kaudu.

• Lapsevanem – treeningrühmale võistlusvormide ost.

• Lapsevanem – transpordiarvete tasumine.

• Kohalik ettevõtja – Klubi toetamine annetusena.



Vabatahtlikud

• Meeskonna saatja võistlustel osalemisel.

• Turniiride korraldus.

• Vms organisatoorne aitamine ja
kaasamõtlemine.



e-pood KK Viimsi kodulehel 



E-poe kaubavalik
Kõik mida korvpalli harrastamiseks vajad!

- KK Viimsi mänguvormid ja spordiriided

- Korvpallijalanõud (uusimad mudelid)

- Korvpallid

- Korvikonstruktsioonid

- Spordikotid

- PRO Spordipesu

- Tootevalik ja kategooriad täenduvad jooksvalt
- Jooksuvarustus

Hinnatase 35-40% soodsam jaehindadest.



Kuidas e-poest osta?

• Registreeru e-poe kasutajaks! 

• Logi sisse KK Viimsi veebilehele (ainult siis näed soodushindasid)

• Vali kaup ning vormista tellimus.

• Oota e-mail kinnitust kauba saadavuse kohta.

• Tasu kauba eest arvel näidatud KK Viimsi kontole. 

• Lepime kokku, kuidas tellitud kauba kätte toimetame. 



Infovool

• Koduleht ja Facebook 
– www.kkviimsi.ee 
– www.facebook.com/kkviimsi 

• Rühmade nädala plaanid. 
– Rühma treening- ja võistlusgraafik;
– Lähenevad kuupäevad organisatoorsetes küsimustes.

• Infokiri.
– Organisatoorne info;
– Pakkumised, soodustused;
– Ühisprojektid.



Korvpalliklubi Viimsi toetajad

http://www.viimsivald.ee/
http://www.viimsivald.ee/




Tänan tähelepanu eest!


