Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
2. juulil 2015, ESL-i büroos, Lõõtsa 8, Tallinn
Koosolek algas kell 16:00
Osalesid: Andreas Laane, Ago Markvardt, Arti Arakas, Kaspar Kokk, Kaupo Koplus, Rainer
Tammet, Reet Hääl, Robert Peets, Tõnis Pohla.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae ja päevakorrapunkti nr 4 juures kahevõistluse ja
suusahüpete alajuht Priit Talv.

Kinnitati esitatud päevakord:
1. Juhatuse 15. juuni 2015 protokolli heakskiitmine
Jaak Mae
Otsuse projekt: kiita heaks 15. juuni 2015 ESL-i juhatuse koosoleku protokoll
2. Alakomitee uue reglemendi arutelu
Jaak Mae
3. Murdmaasuusatamise noormeeste ja juunioride koondise peatreeneri
Margus Uibo kinnitamine
Raul Olle
4. Hooaja 2015-2016 eelarved ja koostöölepingud
Jaak Mae, Priit Talv,
Ülevaade hetkeseisust ja arutelu võimalikest koostööpartneritest aladele
Raul Olle
5. Arengukava 2015-2019 arutelu ja erakorralise üldkogu kokkukutsumine Andreas Laane
6. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaja kokkuleppimine
Andreas Laane
7. Kohapeal algatatud küsimused
Jaak Mae
P.1. Juhatuse 15. juuni 2015 protokolli heakskiitmine
15. juunil 2015 toimunud ESL-i koosolekul kajastatud teemad puudutasid järgmisi valdkondi:
Kaks aastat on peetud läbirääkimisi Infrontiga aga meile sobivat pakkumust ei ole tehtud.
Hetkel oleme vabal turul ja soovime lepingust väljuda, et alustada läbirääkimisi EBU-ga.
Teemaga jätkatakse augustis 2015.
Eesti Suusaliitu võeti uue liikmena vastu MTÜ Treeningpartner ja lõpetati Lumelauaklubi
Mässer liikmelisus. Samuti kinnitati MTÜ Rapla X-Perience klubi tegevustoetuse eraldamine
lumelaua alakomitee eelarvest.
Tutvuti ka 2015-2016 hooaja eelarvega ning otsustati seda detailsemalt arutada augustikuisel
juhatuse koosolekul. Lisaks anti ülevaade sponsoritega sõlmitud koostöölepingute kohta.
Otsus: kiita heaks 15. juuni 2015 ESL-i protokoll.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. Alakomitee uue reglemendi arutelu
Tõstatati küsimus, kas suurematel klubidel võiks alakomitees rohkem hääleõigust olla. Pigem
leiti, et tuleks sisse seada nn „kvaliteeditingimused“, kus määratleda, millistele nõudmistele
peaks klubi vastama, et tal oleks üldse õigus hääletamisel osaleda. Loogiline oleks, et kõigis
Suusaliidu alakomiteedes on samad põhimõtted, millest juhindutakse.
Otsus: jätkata arutelu reglemendi teemal augustikuisel koosolekul, peale konsulteerimist
huvigruppidega erinevates alakomiteedes.
Teemaks tuli ka alakomiteede tööd reglementeerivate dokumentide seaduslikkuse analüüs ja
kaasajastamine.
Otsus: kaasata advokaadibüroo ning alakomiteed, et kaasajastada reglemendid.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0

P.3. Murdmaasuusatamise noormeeste ja juunioride koondise peatreeneri Margus Uibo
kinnitamine
Otsus: kiita heaks ettepanek kinnitada Margus Uibo murdmaasuusatamise noormeeste ja
juunioride koondise peatreeneriks.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. Hooaja 2015-2016 eelarved ja koostöölepingud
Jaak Mae tutvustas rahavoogude tabelit.
Otsus: rahavoogude tabelisse lisatakse info kahe eelmise hooaja kohta ning saadetakse välja
kõigile juhatuse liikmetele tutvumiseks, et järgmisel koosolekul oleks võimalik teemaga
sisulisemalt edasi minna. Tekstidokumendina pannakse juurde ka lepinguid puudutav info:
kellega ning millistes summades on koostöökokkulepped sõlmitud. Tõhusamaks dokumentide
jagamiseks luuakse ESL-ile oma dropbox, millele kõik juhatuse liikmed saavad juurdepääsu.
Üks variant, kuidas eelarvetest selget ülevaadet omada, on koostada näidisformaat, millisel
kujul ESL soovib finantsinfot saada ja see siis alakomiteedele välja saata.
Otsus: olemasolevale tulu-eelarvele kõrvale lisada ka kulupool.
Eesti Suusaliidul on viimasel ajal toetuslepingud lõppenud näiteks Saku Õlletehase, Merko
Ehituse ja Silberautoga. Kahe viimati mainituga käivad veel läbirääkimised võimaliku
jätkamise osas. Tallinna Sadamale esitatud sponsorlustaotlus murdmaasuusatajate jaoks
realiseerus veebruaris vahendite eraldamisega Kelly Sildaru’le.
Otsus: sponsorluse dünaamika jälgimiseks lepiti kokku, et antakse ülevaade viimase kolme
aasta kohta, millised toetajad lisandusid, millised lahkusid ning kui suured olid lepingust
tulenevad summad.
Põhimõtteline seisukoht tuleb kujundada ka küsimusele, kas alakomitee juht peaks saama
oma töö eest tasu või mitte.
Iga sportlase kohta peetakse pearaamatut, kus on talle ESL-i kaudu antud toetused kõik kirjas,
ent personaalsete toetuste kohta, mida saadakse sponsoritelt otse, Eesti Suusaliidul ülevaade
puudub. Juhatus leidis, et antud olukord info kättesaadavuse osas vajab parandamist.
Priit Talv tutvustas kahevõistluse alakomitee eelarvet, mille kuludemaht on 110 TEUR.
Kuivõrd FIS jagab raha etapipõhiselt, vastavalt sellele, millistel etappidel osaletakse, siis
etappide tulusid ja kulusid pole sinna sisse eelarvestatud. Maru Ehituse toetussumma selgub
2015. a sügisel. Lisaks püütakse leida noortekoondisele nimesponsor 3-4 aastaks. Võrreldes
eelmise aastaga on lisandunud eelarvesse täiendavaid ridu nagu näiteks noorte laagrid,
täiskasvanute koolitus jne. Käesolevaks aastaks peatreenerit valitud ei ole, vaid on olemas
sisene kokkulepe, et igal täiskasvanute koondise sportlasel on isiklik treener. Varustuse osas
on kõigil sportlastel isiklikud lepingud.
Suusahüppajate koondisesse kuulub hetkel kaks liiget ning treeneriks on Jaan Jüris. Kulueelarve maht jääb suurusjärku 20 TEUR, tulupoolel on arvestatud riigi ja EOK toetustega, Ithal
Kraanad toetusega (täpne summa selgub 2015. a sügisel) ning eelmise hooaja reserviga.
Tekkis küsimus, kui palju erinevaid sponsoreid Eesti Suusaliidul üldse on ning Jaak Mae
hinnangul on neid ca 20. Pigem on ajalooline tendents selles suunas, et liidu toetajaid jääb
vähemaks ning järjest rohkem on levinud sponsorlus otse sportlastele.
Otsus: juhatus koostöös bürooga peab leidma võimaluse trendi muutmiseks.

Otsus: ESL-is lepitakse keskselt kokku, kes milliste sponsoritega tegeleb, et vältida topelt
samade potentsiaalsete toetajate juures käimist. Jaak Mae saadab nimekirja, kellele on tehtud
ettepanek hakata Eesti Suusaliidu sponsoriks ja kui suuri summasid on toetuseks küsitud.
EOK poolt väljastatavad toetussummad on tulemuspõhised ning baseeruvad kõikidel aladel
samal loogikal, et toetuse koefitsient esimesel aastal on 0,4, teisel 0,7, kolmandal 0,8 ja
olümpia-aastal 1.
Esitati ettepanek luua lihtne toetamise süsteem, mille kaudu ka harrastajad ise saaksid
erinevatesse spordialadesse panustada koostöös Estoloppetiga. Üks mõte on läbi rääkida
terviseradade sponsorite Swedbank’i, Eesti Energia ja Merkoga. Samas näiteks Rattaliidu
kogemusest võib tuua näite, kus arendati välja väga põhjalik süsteem, kuid reaalselt rakendust
sellele siiski ei leitud. Oluliselt edukamaks kujunes kleebiste müügi kaudu toetusraha
kogumine.
Otsus: sügishooajal esitada büroo poolt konkreetsed tegevuskavad.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
Samuti esitati idee, et noorte jaoks tuleks moodustada treening-grupp, mis alguses tegeleb
kõigi aladega (freestyle, suusahüpped, murdmaasuusatamine jne) ning spetsialiseerumine
võiks toimuda alles hilisemas eas.
P.5. Arengukava 2015-2019 arutelu ja erakorralise üldkogu kokkukutsumine
ESL-i arengukava kinnitamiseks saadetakse mõlemad tööversioonid juhatuse liikmetele
täiendamiseks uuesti välja ning saabuva tagasiside põhjal koostatud lõplik versioon
edastatakse alakomiteedele tutvumiseks, kommenteerimiseks ja muudatusettepanekute
esitamiseks. Tähtaeg augusti esimene nädal.
Otsus: Jaak Mae edastab dokumendid esimesel võimalusel.
Reet Hääl tõstatas küsimuse, miks arengukava vaatleb ainult nelja-aastast perioodi ning
soovitas, et järelkasvu planeerimiseks ja strateegiliseks tulevikuvaateks võiks edaspidi
keskenduda pikemale ajateljele näiteks 10 aastat.
Otsus: järgmise strateegiadokumendi koostamisel võetakse ettepanekut arvesse. Lepiti
kokku, et uus üldkogu koosolek toimub augusti lõpus või septembri alguses.
Esitati ettepanek kutsuda lumelaua alakomitee uuesti kokku ning vormistada korrektselt juhi
valimine/volituste pikendamine.
Otsus: Jaak Mae näitab üles ESL-i initsiatiivi, et lumelaua alakomitee formaalsused korda
saaksid.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.6. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaja kokkuleppimine
Otsus: kinnitada järgmise juhatuse koosoleku toimumisajaks 18. august 2015 kell 11:00
ning lisada päevakorrapunktina võistluskalendritega tutvumine.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.7. Kohapeal algatatud küsimused
ESL-i liikmesklubi Bricole esitas avalduse Eesti lahtiste meistrivõistluste korraldamise õiguse
taotlemiseks lumelauahüpetes (Big Air) Otepääl, Väiksel Munamäel.
Otsus: palume alakomiteel ettepanek läbi vaadata ja võimalusel initsiatiiviga edasi minna.
Sportlastelt on saabunud küsimusi, kes võiks neid alakomitees esindada.

Otsus: reglementides peab ära määratlema, kuidas sportlased saavad endale esindaja
valida.
Andreas Laanele on saabunud erinevatelt klubidelt palju ettepanekuid infoliikumise ja
töökorralduse parandamiseks.
Otsus: lepiti kokku, et Andreas Laane käib lähiajal end tutvustamas Kultuuriministeeriumis,
Eesti Olümpiakomitees ja ka sportlaste treeneritega.
Kaspar Kokk esitas ettepaneku sõlmida kolmeks aastaks koostööleping advokaadibürooga
Rask. Seni on kasutatud advokaadibüroo teenuseid minimaalses mahus ning viimaseks
nõustajaks oli Entsik ja Partnerid. Plaan oleks kaasata spetsialistid, et korrastada
dokumentatsioon ja luua süsteemsus ESL-i töös. Eesti Suusaliidu juhatus ise määrab
prioriteedid ning ootus Rask’i büroole on nägemuse koostamine tegevuskava osas.
Otsus: kõik kohaviibijad nõustusid koostööettepanekuga.
Eesti Suusaliidu bürootöö efektiivsuse tagamiseks on plaanis ellu viia ümberkorraldusi
olemasolevas struktuuris. Samuti on vajalik kokku leppida, millise regulaarsusega toimuvad
korralised kohtumised, kuidas leiab aset kutsete välja saatmine, protokollimine jne. Suur huvi
on luua alajuhi ametikoht ka murdmaasuusatamise valdkonnas, nii nagu see on kõigi teiste
alade puhul.
Otsus: kuulutada välja avalik konkurss uuele murdmaasuusatamise alajuhi positsioonile ning
likvideerida praegune spordidirektori ametikoht.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0

Koosoleku lõpp kell 18:05
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