ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll

Toimumise aeg ja koht: 14.04.2020, Skype
Protokollija: Ave Nurk
Juhataja: Reimo Kaasiku
Koosoleku algus 10.00, koosoleku lõpp 12.50
Osalesid: Skype vahendusel: Reimo Kaasiku, Andre Mets, Ave Nurk, Anu Taveter, Jaanus Teppan,
Margus Uibo, Peeter Kümmel, Riho Roosipõld, Robert Peets, Tanel Ojaste, Tauri Tallermaa, Tõnu Seil,
Messenger’i kõne vahendusel: Arne Tilk
Puudusid: Risto Rammul, Eido Tasalain
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kinnitati esitatud päevakord:
1. Alakomitee juhatuse tegevusgruppide töö kokkuvõtted
2. Alakomitee juhatuse töökorraldus
3. Juunioride ja U23 MM ja hooaja kokkuvõte
4. Murdmaasuusatamise finantsolukord
5. 2020/21 statuudi projektid
6. Koondised 2020/2021
7. Hooaja 2019/2020 parimate murdmaasuusatajate nimetamine
8. Murdmaasuusatamise peatreeneri konkursi väljakuulutamine
9. Mõtteid meie sportlaste FIS taseme tõstmisel, OM kvalifitseerumisel
10. Noorsportlaste suvelaagri korraldamine
11. Projekti „100 murdmaasuusa sõpra“ edasine tegevus
12. Riigieelarvelise noortespordi toetuse jagamine klubidele.

1. Alakomitee juhatuse tegevusgruppide töö kokkuvõtted
Koosoleku juhataja Reimo Kaasiku alustas oma sõnavõttu meeldetuletusega sügisesest koosolekust
(15.10), kus uus alakomitee juhatus otsustas ühiselt moodustada tegevusgrupid alakomitee juhatuse
töö paremaks korraldamiseks. 30.10.19 koosolekul määrati täpsemad koosseisud. Tähtajaks 17.11.19
tuli töögruppidel välja töötada tööplaan ja esitada see alajuhile. Samal koosolekul otsustati
ühehäälselt, et edaspidistel koosolekutel on päevakorrapunkt, milles nimetatud tegevusgrupi juht
esitab tehtud tööst kokkuvõtted.
Nimetatud tegevuste osas ei saa tulemustega rahul olla.
Tegevusgrupi “Eelarve ja uued projektid” kokkuvõtte esitab Peeter Kümmel.
Tegevusgrupi põhitöö talvel on olnud ERASMUS projektitaotluse ettevalmistamine. Projekti on
kaasatud 6 riigi partnerid (5 inimest välismaalt ja 7 inimest Eestist). Hetkel on käimas projekti esitamise
töö, projekti kinnitamise osas loodetakse vastus saada suvel.
Peeter tutvustas ka tegevusgrupi perioodil aprill-september 2020 eesseisvaid ja elluviimist vajavaid
teemasid:
- murdmaasuusatamise peatreeneri projekti EOK poolse eelarve kaardistamine
- projekti „100 murdmaasuusa sõpra“ eesmärkide kaardistamine ja sõnastamine

Väga põhjalik ülevaade koos selgitavate kommentaaridega töögrupi tegevusest oli antud MAJ
liikmetele tutvumiseks juba mitu nädalat varem. Ilmselt vajab selline töökorraldus veel harjumist, sest
aktiivset sekkumist ja kaasamõtlemist koosoleku eelsel perioodil toimunud ei olnud.
Tegevusgrupi „Treenerite koolitus“ teemal saab sõna Jaanus Teppan. Oktoobrist jaanuarini toimus
treenerite tasemekoolitus, kus 4 treenerit soovisid oma kvalifikatsiooni tõsta.
Uurides teemasid kevadise seminari jaoks, tõi Jaanus välja, et suheldes treenerite ja lapsevanematega,
tuntakse enim muret järgmistel teemadel:
- Harjutusvara noorte treeninguteks (nii teoreetiline kui praktiline pool)
- Tehnika uuringud ja õpetamine, sh praktilised harjutused
- Noorte terviseprobleemid – kuhu ja kelle poole pöörduda, mis on esmased võtted, kuidas
vältida haigusi
- Toitumine kui põhialus püsimaks terve ja omada energiat treeninguteks-võistlusteks (sh
rohkem praktiline pool)
Lisaks nendele nö Eesti suusatamise seestpoolt tulevatele teemadele, tõi Jaanus välja vajaduse lasta
ennast kriitiliselt hinnata väljastpoolt, uurides milline näeb Eesti suusatamine välja kõrvaltvaataja
pilguga ja mis väljastpoolt vaadatuna puudu jääb.
Eraldi teemana tõstatas Jaanus küsimuse, kas peaksime edaspidi koondama koolitusmaterjale ESL
kodulehel ühte kohta või teha selle jaoks üks eraldi veebileht, kuhu hakata spetsiifilisi materjale
koguma.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja liikuda edasi järgmisel koosolekul
2. Alakomitee juhatuse töökorraldus

Peeter Kümmel teeb ülevaate enda ettepanekust muuta murdmaasuusatamise alakomitee
töökorraldust ja struktuuri, mis tuleneb järgnevast vajadusest:
1. Kaardistada murdmaasuusatamise ala arenguks tegevusvaldkonnad olulisuse järgi;
2. Suunata olulisuse järgi ala arendavatele tegevusvaldkondadele aega ja tähelepanu;
3. Lõpetada töö dubleerimine;
4. Määrata kindlad otsustavad ja vastutust kandvad isikud;
5. Kehtestada vertikaalne otsuste vastuvõtmise ja täideviimise struktuur;
6. Määrata alakomitee liikmete paindlikum ametisse astumine ja lahkumine;
7. Siduda alakomiteesse kandideerimine tegevusvaldkondade vastutuse järgi
Muudatusettepaneku järgi valmistaks iga tegevusgrupp ette oma valdkonna arengut tagavad
tööülesanded, esitab need kinnitamiseks alakomitee juhtkonnale (alakomitee juhatuse esimees, ESL
peasekretär ja alajuht), mille järel asub täide viima tihedas koostöös alakomitee juhtkonnaga. Lisaks
sellele nö vertikaalse otsustamise ja täideviimise struktuuri kehtestamisele, on ettepanek muuta
alakomitee tegevusega liitumise protsessi. See looks võimaluse paindlikumalt ja vajaduse kohaselt
kiiresti komplekteerida tegevusgrupid valdkondade spetsialistidega, kes on valmis vabatahtlikult
panustama murdmaasuusatamise organisatsiooni.
Ettepanekud on vajalikud väljapakutud töökorralduse muutmise täiendamiseks, et see ESL
üldkoosolekul päevakorda lisada ja uuest hooajast efektiivsema alakomitee struktuuriga edasi minna.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja liikuda edasi järgmisel koosolekul
3. Juunioride ja U23 MM ja hooaja kokkuvõte
Tegevusgrupi „Tippsport ja järelkasvukoondised“ juht Riho Roosipõld tegi kokkuvõtte juunioride ja U23
koondise hooajast ja MM-st. Hooaeg tervikuna oli keeruline nii lumeolude, reisimiste kui ka finantside
võtmes.
Juunioride MM-l U20 tüdrukute esitused olid stabiilsed, omavahelised ajalised erinevused olid
minimaalsed. Keskmine tase ehk aegade parim. Kahjuks TOP20 tulemust ei saavutatud.

U20 poiste tulemused rõõmu ei pakkunud, üksainus TOP30 koht. Suures pildis siiski
ootuspärane, kaasasime ka esmakordselt M18 poisi koondisse. Poiste olevik ja tulevik on kergelt muret
tekitav.
U23 osales kaks sportlast, sprint oli kordaminek, edasi piirasid tervisemured. Kahel sportlasel ei
õnnestunudki tervise tõttu MM-l startida.
Kokkuvõttes U20 ja U23 MM Oberwiesenthalis õnnestus rahuldaval tasemel. Suuri õnnestumisi ja
totaalseid ebaõnnestumisi oli vähem kui varasemalt, tugeval keskmisel tasemel õnnestumisi rohkem.
Parimaks tulemuseks oli Martin Himma sprindi 14. koht.
Ülevaade sportlaste treeningmahtudest ja teistest parameetritest puudub, sest võistkonna juhtimist
ja koordineerimist igapäevases tähenduses aastaringselt ei toimunud. Edaspidi sellisel kujul koondiste
moodustamisel puudub perspektiiv, vajadus ning mõttekus.

4. Murdmaasuusatamise finantsolukord
T. Seil ja A. Nurk andsid ülevaate murdmaasuusatamise hetke finantsolukorrast. Hooaja algul
püstitatud eelarvelistest numbritest on kokkuvõttes kinni peetud. Kuna majandusaasta lõpuni on veel
aega, siis ei ole lõppenud majandusaasta numbrid veel lõplikud, andes siiski enamvähem lõpliku
ülevaate, mille põhjal oli võimalik teha juba ka esialgne prognoos järgnevaks hooajaks. Riigi poolt
alaliidule laekuvad summad peaksid selguma aprilli lõpuks.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja eelarve töögrupil tegeleda järgneva aasta eelarve
koostamisega edasi pärast vajalike andmete laekumist.

5. 2020/21 statuudi projektid
Jaanus Teppan tegi kiire ülevaate 2020/2021 hooaja statuudi projektidest. Statuudid on projektidena
alakomitee juhatuse liikmetele veebilahendusena kättesaadavad paranduste ja ettepanekute
tegemiseks, et järgmisel alakomitee juhatuse koosolekul oleks võimalik statuudid vastu võtta.
Peeter teeb ettepaneku enne statuutide kinnitamist teha analüüs, millised võistlused on meie jaoks
olulised, et neil osaleda, kus on kõige suurem väljavaade edu saavutamiseks. Nimetatud analüüsi järgi
arvutada välja eelarve ja teha plaan kui palju sportlasi ja kuhu täpselt järgmisel hooajal lähetatakse.
Riho juhib tähelepanu, et seoses eriolukorraga viibivad hetkel ka kõik FIS-i otsused MK kalendri osas.
Otsustati:
1. järgmiseks koosolekuks (hiljemalt mai lõpuks) teevad MAJ liikmed statuudi projektides
omapoolseid ettepanekuid-täiendusi
2. rahvusvahelise võistluskalendri avaldumise järel teeb tippspordikomisjon analüüsi, millistel MK
etappidel ja millistes koosseisudes oleks mõttekas osaleda.

6. Koondised 2020/2021
Alajuht oli koostanud põhjaliku tabeli sportlastest, kes vastavalt koondise moodustamise statuudis
toodud nõuetele olid täitnud vastavad normid. Arutati veelkord teemal, kas koondiste moodustamine
ja väljakuulutamine on vajalik. Tõdeti siiski, et normid täitnud sportlase jaoks on juba ainuüksi oma
nime nägemine koondise nimekirjas väga motiveeriv, samuti on see oluline nii erasponsorite kui
kohalike omavalitsuste toetuste taotlemisel. Samas tõdeti, et kindlasti on vaja kõigi koondise
liikmetega (sh noortekoondis) personaalselt kohtuda ja rääkida läbi täpselt tingimused ja hüved, mida
ESL omalt poolt koondise liikmetele pakkuda saab ja mida sportlaselt vastu ootab. Koos eelarve
kinnitamisega töötada välja ja sõnastada täpsed paketid koondise liikmetele ning sõlmida nendega
lepingud.

Ettepanek kinnitada hooaja 2020/2021 koondised järgmistes koosseisudes:
Täiskasvanute koondis:
Marko Kilp
Alvar Johannes Alev
U23 koondis:
Martin Himma
Henri Roos
Stine-Lise Truu
Mariel Merlii Pulles
Aveli Uustalu
U20 koondis:
Kaidy Kaasiku
Keidy Kaasiku
Johanna Udras
Karl Sebastian Dremljuga
Kaspar Päärson
Noortekoondis:
Elisabet Kool
Kretel Kaljumäe
Anni Lii Unn
Mark-Markos Kehva
Rico Rohi
Ralf Kivil
Otsustati:
1. kinnitada hooaja 2020/2021 koondised ülaltoodud koosseisudes. Poolt 11 häält, 1 ei osalenud.
2. eelarve koostamise protsessis töötada välja ja sõnastada täpsed koondise liikmete hüved ja
kohustused, tutvustada neid sportlastele ja sõlmida sportlastega lepingud
7. Hooaja 2019/2020 parimate murdmaasuusatajate nimetamine
Alajuhi poolt väljapakutud nominentide hulgast on alakomitee juhatuse liikmetel võimalus teha omad
ettepanekud hooaja parimate sportlaste määramiseks. Esialgu oli hooaja lõpuüritus, kus tavaliselt on
toimunud hooaja parimate autasustamine, planeeritud 13. juunile. Seoses eriolukorraga ei õnnestu
hooaja lõpuüritust ilmselt sel ajal veel korraldada. Järgnev võimalus oleks juuli alguses toimuv
ühislaager.
Otsus: Hooaja parimate autasustamise korraldamine otsustatakse järgneval kuul, kui on selgem
ülevaade eriolukorra lahenemisest.
8. Murdmaasuusatamise peatreeneri konkursi väljakuulutamine
Peeter Kümmel alustab kõnet eelpool juba kõlanud mõttest, et sellisel kujul treeningjuhtimist ja
koondiste laagrite ja võistluste korraldamist nagu sel aastal, ei ole rohkem mõtet edasi viljeleda.
Eelarve töögrupi selle aasta kõige prioriteetsem ja ka kõige suuremat väljakutset esitav eesmärk on
peatreeneri töötasuks ESL vahenditele lisaks vajadusel täiendavate katteallikate leidmine.
Tegevusplaan näeb ette murdmaasuusatamise peatreeneri tööülesannete väljatöötamise alakomitees
perioodil aprill-mai ja peatreeneri valimise mais 2020.

Peatreenerile tavapäraste tulemuseesmärkide ja koondise treeningjuhtimise eesmärgi seadmist
tänases Eesti suusapordi olukorras me veel panna ei saa. Olulisem oleks praegusel hetkel panna
peatreeneri ülesandeks ennekõike tippspordi koondiste struktuuri ja sportlaste arengut toetava
treeningkogunemiste tava ülesehitamise eesmärgid, treeningute suunamine ja uute
treeningmetoodikate juurutamine, samuti isiklike treenerite ja klubitreenerite koostöö juurutamine.
Uus peatreener peaks olema eelkõige ühendaja ja suunanäitaja.
Toimus arutelu teemadel, kas niivõrd õhukese eelarve juures on võimalik enne kuulutada välja
peatreeneri konkurssi kui pole kindel, kas finantsiline põhi on olemas.
Otsustati, et alakomitee juhatuse esimees teeb ESL juhatuse järgmisel koosolekul ettepaneku
murdmaasuusatamise peatreeneri konkursi väljakuulutamise vajaduse osas. Lepiti kokku, et ESL
juhatusele argumenteeritud ettekande tegemiseks on kõigil alakomitee juhatuse liikmetel aega
nädala jooksul teha vastavaid ettepanekuid.
9. Mõtteid meie sportlaste FIS taseme tõstmisel, OM kvalifitseerumisel
Robert Peets andis ülevaate, et viimasel ajal on meil suurenenud koduste FIS võistluste arv, sh
pikamaavõistlused (vähemalt 30km) Estoloppeti sarjas. Meil on 4 keskust homologiseeritud radadega
(Tehvandi, Jõulumäe, Mammaste, Albu) ja 16 tehnilist delegaati.
Kui talviste FIS võistluste korraldamine on väga selgelt reguleeritud homologiseeritud radade nõudega,
siis on meil täiesti kasutamata võimalus – suvised rullsuusa võistlused, kus rullirajad ei pea olema
homologiseeritud.
Jaanus Teppan jätkas teemat ettekandega, kuidas aidata kaasa Eesti suusatajate Pekingi OM-ks
kvalifitseerumisel ja FIS punktide parandamisel, tehes seda minimaalsete finantsiliste kulutustega
alaliidule, klubidele ja sportlastele.
Jaanuse poolt oli juba mõni aeg tagasi saadetud tutvumiseks arvutused, mis baseerusid eelmise suve
Eviko suusasarja võistluste näidetel, millised FIS punktid oleks võimalik teenida meie sportlastel juhul
kui osalema tulevad meie enda tipud.
Mida madalamale saame tänu suviste FIS võistluste korraldamisele sportlaste keskmise FIS punkti ja
sellega kõrgemaks koha sportlasele FIS rankingus, seda suuremad saavad meil olla võimalused viia OMle välja täiskoosseisud ja osaleda ka kõikides teatesõitudes. Kas see on motivatsiooniks meie
suusatamise järelkasvule, treeneritele ja toetajatele?
Jaanuse ettepanek on suvest alates ellu kutsuda Eesti KV rullsuusatamises, mis kattuks enamuses Eviko
rullsuusasarjaga. FIS võistlus võiks toimuda 2-päevaselt, siis ilmselt on mõistlik ka väljastpoolt Eestit
sportlastel kohale sõita ja annab võimalust spordikeskustel oma teenuseid müüa.
Tulevikumõtteks võiks jääda ka suvise rullsuusa MK korraldamine, mis praegusel hetkel käib küll
finantsiliselt üle võimete, kuid on siiski oluliselt odavam ja punktide teenimise mõttes lihtsam kui
talvise MK korraldamine. Teemat on arutatud ka FIS-i rullsuusa ala juhi Martins Niklassiga.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja liikuda edasi järgmisel koosolekul
10. Noorsportlaste suvelaagri korraldamine
Alajuht tegi lühikese ülevaate suvise noortelaagri korraldamisest. Noortelaager on planeeritud
toimuma 29.06. - 04.07.20 Jõulumäele. Lisaks murdmaasuusatajatele on laagri vastu tõsist huvi
tundnud ka mäesuusatajad ja kahevõistlejad, samuti võiksid ühineda laskesuusatajad.
Hoolimata sellest, et praegusel hetkel on veel ebaselge, kas sel ajal üldse on võimalik nii suure osalejate
arvuga ühisüritust korraldada, tegutsetakse ikkagi igaks juhuks mõttega, et üritus saab toimuma.
Muuhulgas esitatakse taotlused Swedbanki noorte liikumis-ja spordiprogrammide taotlusvooru ja Eesti
Kultuurkapitalile.
Nii ajaliselt kui finantsiliselt oleks mõistlik noortelaagriga samaaegselt korraldada ka traditsiooniline
kevadine treenerite seminar ja ESL hooaja lõpuüritus.

Otsus: esitatakse tähtaegsed rahastustaotlused Swedbankile ja Eesti Kultuurkapitalile. Lõplik ürituse
toimumine otsustatakse vastavalt eriolukorra lahenemisele.
11. Projekti „100 murdmaasuusa sõpra“ edasine tegevus
Tõdeti taaskord, et projekt on jäänud seisma ja vajaks ka alakomitee juhatuse liikmete poolt
aktiivsemat kaasamõtlemist. Kuna vahepeal on lisandunud ka väiksemate summadega projekti
toetajaid, siis kõlas ühe ettepanekuna mõte asendada „sada 1000€-list sõpra“ „tuhande 100€-lise
sõbraga“. Ehk et pole oluline, millise summaga toetada noorte tegevust.
12. Riigieelarvelise noortespordi toetuse jagamine klubidele.
Iga-aastane riigieelarvelise noortespordi toetuse jagamine klubidele sai ka sel aastal tehtud aastaid
kehtinud tabeli alusel. Kuna tabel on nii mõneski osas ajale jalgu jäänud, siis otsustati alustada tabeli
värskendamist ja kaasajastamist.
Otsustati, et riigieelarvelise noortespordi toetuse jagamise süsteemi kaasajastamisega hakkavad
tegelema Riho Roosipõld, Tanel Ojaste, Arne Tilk.

