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Kallid klubikaaslased ja sõbrad,

Meil on hea meel, et klubiliikmed on aktiivsed. Et minnakse alpilaagritesse ja ronitakse kaljudel nii põhjas
kui lõunas. Et käiakse mööda matkaradu ning turnitakse kurudele, et näha, mis on teisel pool. Möödunud
talve jooksul käis eri piirkondades ronimas ühtekokku ligi 20 firnikat. Meist jäi jälgi maha nii soojadele
kaljudele  Tenerifel,  Calpel  ja  Kalymnosel  kui  ka  talvisesse  Tujuk-Su'sse  Tjan-Šani  mägedes.  Väike
sissevaade neisse retkedesse avaneb järgnevatelt lehekülgedelt.

Kui mõelda, mis võiks olla see üks sõna, mis iseloomustaks käesolevat aastat, siis treeningvõimalused. Nii
häid  võimalusi  ei  ole  vist  kunagi  varem  olnud,  nagu  praegu.  Andres  ja  Rees  veavad  treeningvankrit
kindlusega.  Plaanis  on  mitmeid  alpinismialaseid  koolitusi.  Varustuse  valik,  mida  klubilt  on  võimalik
laenutada,  ei  ole  kunagi  olnud  nii  mitmekesine  ja  kaasaegne.  Klubilised  ronivad  nii  TÜSK-i  kui
Lõunakeskuse  seinal,  kusjuures  jaanuarikuus  püstitati  Tartu  ronimiskommuuni  ühiste  jõupingutustega
TÜSK-i ka uus bouldersein, lisades võimalusi treeningute mitmekesistamiseks. 

Boulderseina ehitus on vaid üks hea näide sellest, mida on võimalik saavutada ühistöö tulemusena. Sarnaselt
on klubi juhatus sügis-talvisel perioodil kaardistanud ka mitmeid teisi teemasid ning leidnud, et klubiliikmete
senisest suurem kaasamine mitmetesse tulevikku suunatud tegevustesse on hädavajalik. Et juhatuse liikmete
ressursid on piiratud, siis otsime klubiliikmete seast aktiivseid inimesi, kes oleks nõus oma oskuste, nõu ja
jõuga panustama. Üheskoos jõuame rohkem ja saame asjad paremaks. Aktiivsed mõttetalgud klubi arengu
teemadel on plaanis juba 11. mail Loomemajanduskeskuses.

Kuigi alati on asju, mida saaks paremini teha, oleks võib-olla paslik tunda rõõmu ka selle üle, mis juba on.
Üks  võimalus  selleks  seisab  ees  juba  järgmisel  nädalavahetusel,  kui  7.-8.  maini  toimub  päikseline
kevadlaager Karula veskil. Tuleme kokku, et aina lähenevatele suvistele seiklustele hea emotsiooniga vastu
minna. Väikestest koosveedetud nädalavahetustest kasvavad ajapikku välja aina suuremad väljakutsed, oma
piiride kompamine, silmaringi avardamine ja raudkindel sõprus. Võib üsna kindel olla, et sarnastel põhjustel
käibki  enamus  meist  ronimas,  matkamas  ja  tippe  külastamas.  Soovime  kõigile  palju  häid  emotsioone
järgmiseks hooajaks! 

Head lugemist!

Alpiklubi Firn juhatus



Tagasivaade talvele

Treeningväljasõidud

Üle mitme talve avanes tänavu võimalus kodumaal  jääd
ronida. Kuigi  kargete  miinuskraadidega  saabunud  talv
taandus lõppkokkuvõttes sama kiiresti  kui saabunud oli,
kasutasid firnikad tekkinud võimalust ning käisid mitme
vahelejäänud  talvega  tekkinud  suurt  jääronimise  nälga
kustutamas nii Toilamõisas kui ka jäätunud Valaste joal. 

Nagu  juba  tavaks,  külastasid  aktiivsed  treeningulised  korduvalt
Helsingi ronimishalli. 
Põhjanaabrite  juures  ronimiseks  kasutas  omapärast  võimalust  ka
Andres Hiiemäe, kes osales Soome meistrivõistlustel drytoolingus.

Nii talvel kui kevade hakul  veetsid noored alpinismihuvilised aktiivselt aega ka Astangul ronides. Kõrvuti
võis märgata nii kevade tärkamise märke kui visalt taanduvat talve, kuid selge ilm ja reibas meel saatsid
meid pikkade päevade jooksul nii köietööl kui ka paljudel eri radadel ronides. 
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Kaljuronimised ja mäeskäigud

Jaanuarikuus  käis  grupp  firnikaid
Hispaanias  Calpe  piirkonnas kalju-
ronimas. Kampa kuulusid Elise, Mariliis,
Mihkel, Martin Valgur, Martin Rahusoov,
Rain  Ojavee,  Taavi,  Tauri  ja  külalis-
ronijana Rain Nõmmsalu. 

Kokku  veetis  grupp  reisil  8  päeva  täis
suurepärast  ronimist,  võimsaid  vaateid
ning  vahvat  seltskonda.  Kõik  leidsid
endale midagi väljakutsuvat ja põnevat. 

Eelviimasel päeval jagunes grupp kolmesteks seonguteks ning
igaüks  võttis  ette  vähemalt  4-osalise  multipitchi.  Ootamatute
raskuste tõttu jäi laskumine päris pimeda peale, mis aga ainult
lisas saavutusele vürtsi. Kogu reis oli meeldejääv ning võimas
elamus kõigile. Selle aluseks oli terve aja kestnud suurepärane
ilm, igati lahe ronimine ning muidugi parim soovitav seltskond. 

Veebruarikuus  aga  käisid  Oleg  ja  Aleksandra  Hispaanias  Tenerife  saarel ronimas,  matkamas  ja  oma
päikesepatareisid laadimas. Roniti Arico piirkonnas. Et rajad osutusid üllatavalt rasketeks ja libedateks, roniti
enamasti 5...6a raskuskategoorias. Matkati Teide vulkaanil, Masca orus ja ümberkaudses piirkonnas.
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Eelmisel kevadel tekkinud Firni suvitusgrupp (Gen, Kerdi, Priit, Arvi, Dagmar, Kaarel, Pille, Katre, Kätlin ja
Vilks) külastas sel kevadel Egeuse mere ronimismekat  Kalymnose saart. Reisi plaaniks oli sportronimine
koos minimaalse hedonismiga. Aga kogenud hämmastavat kreeka külalislahkust, saare imelisi vaateid ning
leidnud saare parima taverni, olid inimesed juba pärast esimest päeva täieliku elunautimise lainel.

Lühidalt:  Kalymnosel  on  kõik  suurepärane.  Maailma
kõrgeim kõrgetasemeliste  sportronimisradade  kontsent-
ratsioon poole Muhumaa suurusel saarel; kvaliteetne ja
kulumata  lubjakivi  oma  kõigis  võimalikes  vormides
(tufadega  koobastest,  tehnilise  slabi,  sisehalli-laadse
sangadega negatiivi ja paarisajameetriste seinteni); väga
hea  poltimisstandard;  hea  ilm  ja  ilusad  rannad
kristallselge  veega.  Lisaks  sellele  elu,  mis  keerleb
täielikult  ümber ronimise:  tänaval  võib enamjaolt  näha
vaid  rõõmsad  ronijaid  kõigis  võimalikes  vanustes  ja
kehakujudes.  Oma  kõrvalrajal  võid  aga  näiteks  näha
puusaproteesiga itaalia vanamehi ronimas 6c tasemel. 

Selles  meeldivas  keskkonnas  nauditi  ronimist  8  päeval  nii
Kalymnosel  kui  naabersaarel  Telendosel.  Oli  põhjust
rahuloluks,  kuna  paljud  aasta  eesmärgid  said  juba  kevadel
täidetud ning võis ka veenduda, et eesmärke ja võimalusi jagub
veel  aastateks.  Kripeldama  ei  jäänud suurt  midagi.  Kuid  kui
uskuda  Kreeka  valitsuse  eelmise  aasta  statistikat,  siis  jättis
igaüks  meist  keskmise  turistina  Kreekasse  vaid  13
maksustatavat eurot, niiet tõenäoliselt peavad endiselt ka Eesti
maksumaksjad kreeka elustiilile peale maksma. Aga see kõik on
ilmselt seda väärt. Järgmisel aastal jälle. Või juba sügisel. 

Aasta alguses veetsid Rees ja Ernests (Läti) kuu
aega  Kasahstanis,  Tjan-Šani  mäestikus  asuvas
Tujuk-Su    alpilaagris.  Lisaks  tõusudele  läbiti
huvitavaid  õppusi  kaljudel  ja  jääl,  eri
ronimisstiilides  ja  -tehnikates  ning  saadi  uusi
teadmisi  ja  oskusi  päästetöödest  ning  laviini-
ohutusest. Ei puudunud ka väikesed tagasilöögid
ja  kibedad  tõehetked.  Vahepeal  saadud  külma-
kahjustuste  kiuste  suudeti  läbida  8  marsruuti
raskuskategooriates 2A kuni 4A. 

Laagrist  tehtud  lühifilmi peeti  Eesti  Vabariigi
amatöörfilmide  festivalil  täiskasvanute  grupis
peaauhinna,  parima  turismi-  ja  dokumentaal-
filmi rändauhinna vääriliseks.
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Ühistööna valminud bouldersein

Uus  b  ouldersein TÜ  spordihoones
püstitati  Tartu  ronimis-  ja  alpinismi-
kommuuni  ühiste  jõupingutustega
jaanuarikuu  viimasel  nädalavahetusel
ning  alates  veebruarist  on  see  olnud
aktiivses  kasutuses.  Sein  on  küll
tagasihoidlike  mõõtmetega,  12  meetrit
lai,  kuni  4  meetrit  kõrge  ning  kolme
erineva kaldenurgaga,  kuid on olulisel
määral  lisanud  võimalusi  treeningute
mitmekesistamiseks.

Ehkki boulderseina mõte oli me peades
ringelnud  juba  aastaid,  olid  esialgsed
ideed  veidi  liiga  uljad.  Sel  sügisel
kohendasid  aga  kaljuronijate  juhen-
dajad Tarmo Kiik ja Priit  Pikk ning alpinismitreener Andres Hiiemäe plaane veidi  realistlikumaks ja nii
õnnestuski saada TÜSK-i poolne kooskõlastus ja luba rajada bouldersein. Sügis möödus kiiresti – joonised
täpsustusid, tekkis detailne materjalikalkulatsioon ja esialgne eelarve. Järgnes hinnapakkumiste kogumine,
materjalide kokkuost, töövahendite hankimine, ühisrahastamine ja ehituseks vajalike abiliste otsimine. Kõik
see  kulmineerus  jaanuarikuu  viimasel  nädalavahetusel,  mil  kolme  päevaga  ehitati  ligi  30  kätepaari  abil
bouldersein valmis. Veel mõned nädalad ja saabusid ka tellitud 300 ronimisnukki, mis samuti ühistalgute
käigus  seinale  keerati.  Nüüdseks  on  ka  korralikud maandumismatid  olemas  ja  sein  aktiivses  kasutuses.
Suured tänud kõigile toetajatele ja seinaehitusel abistajatele. Üheskoos tegime unistuse teoks!

Ronimisvarustuse annetamine

Juhul, kui teil on koju seisma jäänud korralikku
ja  heas  seisukorras  (UIAA-märgistusega)
ronimisvarustust, mida teil endil ei ole plaanis
tulevikus  kasutada,  siis  kaaluge  ühe
võimalusena  see  klubile  annetada,  et  toetada
uute mägedehuviliste treeninguid ja väljaõpet.

Suure ettevaatuse ja kriitilise meelega suhtume
pehmesse  varustusse  (köied,  vööd,  jne),  kuna
neid hea tava kohaselt teistelt ei laenutata. Me
oleme valivad ja ettevaatlikud, küsime küsimusi
ja hindame varustuse seisundit, sest ohutus on
oluline.  Klubi  kasutuskõlbmatut  varustust  ei
kogu.  Või  kui,  siis  mõni  rariteetne eksemplar
klubi ajaloonurka.
 
Varustus,  mis  leiaks  aktiivset  kasutust  –
korralikud,  hästi  hoitud,  kaasaegsed  ja
töökorras  kiivrid,  kassid,  klassikalised  ja
tehnilised jääkirkad, kaljuhaamrid, kaljunaelad,
žumaarid ja karabiinid. 

Siinkohal  klubi  poolt  suured  tänud  Erikule
Võrust,  kelle  varustuseannetus  täiendas  klubi
treeningvõimalusi!
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Klubi arenguanalüüs

Klubi juhatus on oma sügis-talvise perioodi kokkusaamistel kaardistanud klubi hetkeseisu ja sinna juurde
unistanud suurelt, milline võiks klubielu ja tegevus välja näha tulevikus. 

Klubil on hulk igapäevaseid rutiinseid tegevusi ja kohustusi, mis nõuavad aega ja energiat. Lisaks neile on
veel rida muid teemasid, mis klubi arengut ja terviklikkust silmas pidades vajaksid samuti tähelepanu. Et
juhatuse liikmete ressurssid on piiratud, siis otsime klubiliikmete seast aktiivseid liikmeid, kes oleks nõus
oma oskuste, nõu ja jõuga panustama. Üheskoos jõuame rohkem ja saame asjad paremaks. Et iga klubiliige
saaks  anda  oma  panuse  klubi  arendamisse,  kutsub  klubi  juhatus  kolmapäeval,  11.  mail  õhtul
Loomemajanduskeskusesse mõttetalgutele “Teeme ära”. Eesmärgiks on :

− tõsta teadlikkust klubielu terviklikkusest;
− koguda elutervet kriitikat;
− koguda uusi ideid  ja unistada suurelt, milline võiks klubielu juba varsti olla;
− saada ülevaade klubiliikmete erialastest oskustest;
− kaardistada klubiliikmete panustamisvalmidust;
− lükata klubielule suurem hoog sisse.

Juhatus tegi veidi eeltööd ja kaardistas klubieluga seonduvad tegevused, soovid-eesmärgid-unistused. Need
on mõttealged, mis suunavad arutelu ning aitavad uusi ideid genereerida. Mõned tegevused, kus liikmed
saavad kaasa lüüa: 

− kodulehele sisu loomine, liikmetelt saadud teksti- ja pildimaterjali ülespanek, intervjuud liikmetega;
− klubi ajaloo kogumine, arhiivi digitaliseerimine ning veebilehel kättesaadavaks tegemine;
− ehitusbrigaad treeningtingimuste mitmekesistamiseks;
− jooksev dokumentide haldamine raamatupidamise jaoks; 
− võimalike rahastusallikate leidmine ning projektide koostamisel kaasa löömine; 
− varustuse seisukorra hindamine ning laenutamise haldamine; 
− suhtlus teiste klubide ning organisatsioonidega; 
− klubiõhtute organiseerimine ja teemadevalik.

Ning veel palju muid teemasid, mille kaudu klubi aktiivsemaks muutmiseks saab kaasa lüüa. Mida rohkem
klubi liikmeid leiavad võimalusi ühistesse tegevustesse panustada, seda vahvam klubi meil on. 



2016. aasta koolitusplaanidest 

Alpinismi baasõpe

Mõeldud  neile,  kes  plaanivad  esmakordselt
mägedesse  minna  või  on  juba  teinud  esimesed
matkad ja  marsruudid ning tahavad teadmisi-oskusi
täiendada  ja  kinnistada.  Töötatakse  baastehnikate
kallal, püüdega  sooritada neid kindlalt, efektiivselt ja
usaldusväärselt. Omandatakse teadmised, oskused ja
tehnikad, mis on aluseks ohutule mägedeskäimisele.
Mais-juunis  on  plaanis  praktilised  õppetoad  Karula
veskil  ja  Astangul  ning  loengud  vajalikele
teadmistele.  Koolitust  viivad  läbi  klubi  treenerid
Andres  Hiiemäe  (EKR 5  alpinismitreener)  ja  Rees
Juurmaa (EKR 3 alpinismitreener). 

Alpinismi-, ronimis- ja matkavarustus
Põhjalik ülevaade alpinismi- ja ronimisvarustuse valimisest,
kasutamisest ja hooldamisest. Millises järjekorras, millal ja
kust  varustust  soetada?  Mida  varustuse  valikul  silmas
pidada? Millal on kallima varustuse eelistamine õigustatud ja
millal mitte? Kuidas varustuse seisundit hinnata ning millal
on  õige  aeg  varustus  maha  kanda?  Kohapeal  rohkelt
varustuse näidiseid. Õppetuba juhib Andres Hiiemäe

Alpinismi treeningpõhimõtetest ja ettevalmistusest

Treeneritöös tuleb ette rohkelt küsimusi, kuidas mägedeks ja
eelseisvateks ronimisteks ette valmistuda. Kuidas süsteemselt
ja  sportlikest  põhimõtetest  lähtudes  arendada  oma  füüsilist
seisundit?  Millistest  komponentidest  koosneb  mõtestatud
alpinismitreening?  Milline  on  jõuvõimete,  vastupidavuse  ja
ronimisvõimekuse  arendamise  metoodika?  Kuidas  üles
ehitada  treeningud  (kestus,  intensiivsus,  harjutusvara)?
Tutvustame  treeningpõhimõtteid  ning  jagame  soovitusi.
Õppetuba juhivad Andres Hiiemäe ja Rees Juurmaa.

Iseseisev ronimisõigus TÜSK-is
Hiljemalt  sügisest  on  võimalik  TÜSK-i
ronimisseintel  ka  treeningvälistel  aegadel
iseseisvalt  ronida.  Mida on vaja selleks osata,
teada ja millega arvestada? Koolitust viivad läbi
kaljuronimise  juhendaja  Tarmo  Kiik  ja
alpinismitreener  Andres  Hiiemäe  (hiljemalt
augustis).

Seinajuhendamise praktiline koolitus
Mõeldud  seinajuhendajatele,  ronimisürituste
läbiviijatele  ja  alpinismi  abitreeneritele.
Millised  on  tehisseinal  ronimise  ohutus-
põhimõtted? Kuidas hinnata varustuse seisundit
ning tagada grupi ohutus? Näpunäiteid riskide
hindamisest  ja  maandamisest.  Koolitust  viib
läbi Andres Hiiemäe (hiljemalt sügisel).



Suveplaanid

Kui otsid suveks avastamisrõõmu – olgu see siis alpinismis, mägi- ja jalgsimatkamises või kaljuronimises –
anna julgelt märku! Piisava etteplaneerimise puhul leiab alati lahenduse. Allpool toome välja vaid mõned
suvised plaanid, aja jooksul need täpsustuvad ning mõni lisandub kindlasti ka juurde. Nagu alati, julgustame
oma plaanidest ja mõtetest märku andma!

Kaljuronimine. Treeninghooaja lõpetamine Olhaval

Koht: Olhava kaljud, Soome
Aeg: 01.-03.07
Plaanid: ronimine mitmekesisel (kuni 40 m) 
looduslikul kaljul

Kaljuronimine. Frankenjura
Firni ühisreis Alutaguse matkaklubiga

Koht: Frankenjura, Saksamaa
Aeg: 7/8-17.08
Maksumus: ca 255-320 eurot (olenevalt osalejate 
arvust). Kahe väikebussi rent, kütus, toit, telkimine 
campingutes, juhendatud töötoad alpinismi- ja 
ronimistehnikatele
Plaanid: kohapeal 6-7 ronimispäeva
Vabade kohtade arv: kuni 5-6 (eelistatult algajatele)
Ettemaks: 100 eurot (30. maiks). Tasutud osalustasu 
kindlustab koha grupis (osalejate arv piiratud). 
Kontakt: Andres Hiiemäe, andres [ät] hiiemae.pri.ee, 
5285478

Alpinism. Alpilaager Fani mägedes

Koht: Alpilaager "Vertikal-Alaudin"
           Fani mäed,  Tadžikistan
Instruktor: Oleg Miroshnikov (Läti)

Algajate grupp

Aeg: 11.08-25.08
Õppused: kaljudel, lumel-jääl
Tõusuplaanid: 2A, 2x2B, 3A
Grupp: Taavi, Priit, Kristiina, 
              Maris, Renell, Henry

Sportlik grupp

Aeg: 13.07-01.08
Õppused: kaljudel 
Tõusuplaanid: 2B, 4A, 4B, 5A
Grupp: lätlased + Rees
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Matkamine kuuel jalal – perspektiiv

Talvel on aega unistada, Google'i kaartide abil marsruute valida, varustust soetada ning trenni teha. Kõike
selle nimel, et suvel oleks mõnus puhkus mägedes matkates ees ootamas. Nii on ka minu talv ja pool kevadet
selle  tähe  all  mööda  lennanud,  et  end  augustis  ees  ootavaks  puhkuseks  valmis  seada.  Sel  aastal  tuleb
matkahooaeg teisiti ja olles harjunud vastutama enda eest, on nüüdsest vaja mõelda ja planeerida, võttes
arvesse, et jäetavate jalajälgede arv on kolmekordistunud.

Klubi  56.  hooajalõpetamisel  ja
orienteerumisüritusel  käinud  mär-
kasid ringi  tormanud neljajalgset  ja
kolmevärvilist mitteametlikku klubi-
liiget  Bosonit  ehk  Bosut.  Sel  suvel
lähemegi  koos  temaga  avastama
neid  piirkondi  Alpides,  kus  Higgsi
bosonit mõõta suudeti ehk Genfi ja
Bosu  tõu  päritolu  piirkonda
Entlebuchi orgu Lucerni lähedal. See
kõik on soojenduseks, enne kui Piz
Berininale  ringi  peale  hakkame
tegema.  Ligikaudu  10  päeva  ning
6000  tõusumeetrit  hiljem  oleme
loodetavasti  Bernina  ahelikku  igast
küljest vaadata saanud ning Šveitsist
Itaaliasse ja tagasi matkanud.

Erinevalt  tavalisest  matkaplaneerimisest  tuleb seekord hoolitseda,  et  Bosu oleks harjunud ja jõuaks oma
seljakotti kanda (3 kg toitu tuleb tal endal kaasa tassida!).  Seda, kas Bosu püsib  rajal või tormab mööda
mäenõlvu üles ja alla, saan ma teada ilmselt alles ühepäevastel matkadel, kui me juba Alpides oleme. Eestis
laudteelt  või  matkarajalt  kõrvale  astumine  tavaliselt  midagi  rohkemat  kui  märg kõhualune kaasa ei  too.
Senised matkad on näidanud, et kolmandal järjestikusel matkapäeval peale kolmandat tundi hakkab algne
koerafaktor  3  (mitu  korda  pikema  distantsi  jõuab  Bosu  punkti  A ja  B  vahel  joosta  võrreldes  minuga)
ühtlustuma inimkilomeetritega. Seega võib arvata, et kui minul on plaanis 120 km matk, siis Bosu alla 250
km ilmselt ei lepi. Seejuures jääb kogu kurušokolaad mulle, samas hirvesarved jälle Bosule. Kuidas meil
matkal läks, saate loodetavasti lugeda sügisesest infokirjast! Võtkem neljajalgsed sõbrad kodust loodusesse
kaasa!

Sümboolika

Vastu kevadet on plaanis lasta õmmelda uus
komplekt  klubisümboolikaga  spordisärke.
Särk  on  klassikaliselt  tagasihoidliku
kujundusega  ning  hingavast  materjalist
spordikangal. Hind orienteeruvalt 17 eur.

Nagu ikka, saadaval suurustes XS-XL, nii
naiste  kui  meeste  lõiked.  Seekord  on
igaühel  võimalik  endale  valida  ka  täpselt
meelepärase  tooniga  kangas.  Huvi  korral
leiame  trükkimisvõimaluse  ka  teistele
riietusesemetele  (maikad,  jakid,  pikkade
varrukatega spordipluusid).  Palume märku
anda ka neil, kes juba varasemalt on särgi
tellinud, kuid pole seda siiani kätte saanud!

Esimene tellimisvoor kestab 9. maini.
Kontaktisik: Rees (roonius.juurmaa [ät] gmail.com või 55638854).



Põhikirja muutmine

Et  klubile  tehtavatelt  rahalistelt  annetustelt  oleks  võimalik  tulumaksu  tagasi  saada,  oleks  vaja  kuuluda
tulumaksusoodustust omavate MTÜ-de nimekirja.  Nimekirja kuulumiseks saab esitada ettepanekuid kaks
korda aastas (1. märtsil ning 1. septembril). Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja kuulumiseks oleks
vaja aga muuta praegust Firni põhikirja punkti, mis käsitleb varade jaotamist klubi likvideerimisel.

Senisest tekstist:
“Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle samalaadsete
eesmärkidega mittetulundusühingule  või  sihtasutusele,  avalik-  õiguslikule  juriidilisele  isikule,  riigile  või
kohalikule omavalitsusele.”

Järgnevaks tekstiks:
“Klubi  lõpetamise korral  kuulub  vara pärast  võlausaldajate  kõigi  nõuete  rahuldamist  ja  nõudeid mitte
esitanud  teadaolevate  võlausaldajate  raha  deponeerimist  üleandmisele  tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.”

Firn on elujõuline klubi ning hetkel likvideerimismõtteid kindlasti ei liigu. Põhikirja muutmisega kitseneb
nende juriidiliste isikute ring, kellele Firni likvideerimisel võiks vara üle anda. Samas on selles nimekirjas
juba ees ootamas nii Jaan Künnapi alpinismiklubi, Harju Matkaklubi, Põlva Matkaklubi kui Eesti Matkaliit.
Täpsemalt on võimalik nõuetega tutvuda siin.

Liikmemaksud

Täname  klubiliikmeid,  kes  on  varasematel  aastatel  klubi  oma  liikmemaksuga  toetanud.  Liikmemaksude
laekumine aitab klubil hoida rahalist stabiilsust ja seega on iga liikme panus oluline. Liikmemaksude seisu
on võimalik vaadata klubi lehel liikmete nurgas. Liikmemaksud aastal 2016:
− 16 eurot täisliikmetele ja 12 eurot (üli)õpilastele ning noorliikmetele. 
− Liikmemaksu saab maksta klubi kontole EE622200221013612109.

Klubi lähiaja ettevõtmised:

7.-8. mai: Karula kevadlaager. Täpsem info.
11. mai: „Teeme ära” mõttetalgud Tartu Loomemajanduskeskuses

28.-29. mai: Eesti meistrivõistlused mägimatkatehnikas
Juuni:  Alpiklubi Firn üldkoosolek

Väljasõit Astangule
1.-3. juuli: Väljasõit Soome kaljudele

http://www.firn.ee/show.php?id=380
http://www.firn.ee/show.php?id=561
http://www.spordiinfo.ee/est/g51s463

