
Protokoll
Ida-Harjumaa Invaühingu juhatuse koosolek

Koht: Kolgaküla
Aeg: 15.04.2009 Algus: 16.40         Lõpp: 18.00

Juhatas: Agnes Valgiste       Protokollis: Agnes Valgiste 

Võtsid osa: Agnes Valgiste, Ain Villau, Aivo Jõesaar

Päevakord:
1. EILi üldkoosolek 08.05.2009 Raplas
2. bowling Haapsalus 24.04.2009
3. ujumine Kuusalu spordihoones
4. invabuss 
5. kergejõustiku karikavõistluse etapp Kuusalus 05.09.2009
6. SK Rada juurdeehitus
7. rahvusvahelised võistlused
8. muud küsimused

KUULATI OTSUSTATI
1. EILi üldkoosolek 08.05.09 
Raplas

Ida-Harjumaa Invaühingut esindab Aivo Jõesaar

2. bowling Haapsalus IHIÜd esindavad (sulgudes kaasaminejad, mitte võistlejad):
Ain, Marika, JüriJoonas, (Kati)
Aivo, Egert, (Endo, Kaido), Jüri
(Tiina), Daniel, Avo
Agnes, Heiki, (Imbi), Tarmo

3. ujumine
Ain: mina olen nõus testima 
invatõstukit, kui see saabub
Aivo: ka Kaidol läheb 
ujumises hästi, oleme aasta 
algusest iga nädal mitu korda 
käinud ujumas 

kaasata Kaido ujumisvõistlustele

4. invabuss
Aivo: võiks esitada 
rahataotluse invabussi 
soetamiseks. Tüsilik sõita 
mitme erineva autoga, kuhu 
panna varustus jm.

Agnes peab silma peal, kui avaneb võimalus rahataotluse 
esitamiseks, siis tuleb seda teha. 
Invabussi kasutada ühisteks sõitudeks võistlustele jm 
üritustele; vajadusel invatranspordina. Bensiini eest tasuvad 
need, kes sõidavad. Remondi eest seisab hea ja organiseerib 
Aivo ise.

5. kergejõustiku võistlus
Ain: Lisaks tavapärasele 
heitealade mitmevõistlusele 
(kuulitõuge, kettaheide, 
odavise) võiks olla veel 
ratastoolisõidu pikamaasõit 5 
km; Aivo: samuti kaugushüpe 
ja kombineeritud võistlus –

Võtta ühendust Aleksander Ardeliga võistluste 
peakohtunikuks olemise osas. 
Juurde oleks vaja veel vabatahtlikke kohtunikke – võtta 
kontakti Eda Muru poegadega Mardi ja Margusega.
Osta Rutile 2 20liitrist termost supi jaoks.



100 m jooksu järel noolevise, 
100 m õhupüssist laskmine, 
100 m jooks, vibust laskmine 
6. SK Rada täiendused 
liikumisvabaduse 
parandamiseks.
Aivo: on kontakt arhitektiga, 
kes on valmis tegema joonised 
juurdeehituseks, nii et kaoks 
vajadus trepist liikuda. 
Teedele kõvakate, nii et saaks 
ratastooliga liikuda, 
kepikõnnirajad.

Võtta info teadmiseks. Kui joonised valmis, aitab Agnes 
rahataotlusprojekti kirjutamisega

7. rahvusvahelised võistlused
Ain: klassifitseerimine tuleb 
ära teha

Ain uurib Riia võistluste kohta, mis toimuvad mai algul.
Paluda Tiinat uurida rahvusvahelise klassifitseerimise kohta 
– kontaktid olemas.

8. muud ettepanekud
Ain: on teinud endale 
kasutamiseks invajalgratta –
3rattaline, käsiväntamisega. 
Kas oleks ühingule vaja 
jalgratas soetada?

- Aivo: teha ettepanek EILile parima/edumeelsema ühingu 
valimiseks – kes jooksval aastal on kõige rohkemaarvuliselt 
EILi meistrivõistlustest osa võtnud, preemiaks rahasumma, 
mille eest siis ühing saaks varuda spordivarustust,
korraldada mõni spordiüritus vm.
- Ain uurib Villult, et Villu uuriks Endrelt karikasarja 
finantseerimise kohta, kas said HMN-lt rahastuse.


