
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll 
18. augustil 2015, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 11:00 
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Kaspar Kokk, Kaupo Koplus, Rainer Tammet, Reet 
Hääl, Robert Peets, Tõnis Pohla.  
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae ja päevakorrapunktide nr 1, 2, 4 ning 7 juures Priit 
Talv, Raul Olle ja Ülle Viinapuu. 
Puudujad: Arti Arakas, Ago Markvardt.  
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. MTÜ Vallatud Nõlvad avaldus ESL-i juhatusele liikmelisuse lõpetamise kohta        Jaak Mae 
Otsuse projekt: rahuldada MTÜ Vallatud Nõlvad avaldus 
2. Suusahüppaja Siim Tanel Sammelselja  juhtumi  arutelu                 Priit Talv, Ago Markvardt 
3. Ülevaade lumelaua ja freestyle alakomitee koosolekust                                         Jaak Mae                                                                                                     
4. Hooaja 2015-2016  eelarved ja koostöölepingud                                     Jaak Mae, Priit Talv 
Ülevaade hetkeseisust ja arutelu võimalikest koostööpartneritest aladele                    Raul Olle 
5. Ülevaade laekunud avaldustest murdmaasuusatamise ja lumelaua       Jaak Mae 
alajuhi töökohtadele                                                                                                                                                                                  
6. Ülevaade Otepää teleõiguste lepinguga seonduvast                                             Jaak Mae 
7. Arengukava 2015-2019 arutelu                                                                     Andreas Laane 
8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg                                           Andreas Laane                                                         
9. Kohapeal algatatud küsimused                                                                              Jaak Mae 
 
 
P.1. MTÜ Vallatud Nõlvad avaldus ESL-i juhatusele liikmelisuse lõpetamise kohta  
MTÜ Vallatud Nõlvad esitas taotluse astuda välja Eesti Suusaliidust. Tegemist on klubiga, mis 
viis ellu üritustesarja ja panustas mäesuusatamisse üldisemalt, ent vabatahtlikkuse alusel ning 
täiendava finantseerimiseta ei näe praegune eestvedaja võimalust selle initsiatiiviga jätkata.  
 
Tegemist on prioriteetse valdkonnaga, mis kajastub ka ESL-i arengukavas ning igaljuhul oleks 
huvi, et see algatus jätkuks. Suure tõenäosusega läheb sari edasi Nõmme Spordikeskuse/ 
Lumepargi organiseerimisel. 
Otsus: rahuldada MTÜ Vallatud Nõlvad avaldus. 
Otsus: alaliit mõtleb välja lahenduse, kust leida ressursse või huvilisi, kes on valmis selle 
initsiatiiviga edasi tegelema. 
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.2. Suusahüppaja Siim Tanel Sammelselja juhtumi arutelu 
Ajateenistusse astumiseks läbi viidava tervisekontrolli käigus andis Siim Tanel Sammelselg 
positiivse narkoproovi. Kuivõrd ajateenistus lõppeb juunis 2016, jääb tal 2015/2016 hooaeg 
vahele. ESL-il on null-tolerants narkootikumide suhtes ning seetõttu on peatatud ka Siim 
Taneli koondise liikmelisus, ent järgmisel hooajal on tal võimalus koondise koht endale tagasi 
võidelda. Lisaks veel täiendavate sanktsioonide rakendamine sportlase suhtes ei ole juhatuse 
hinnangul otstarbekas. Vastav kommunikatsioon rikkumise teemal ning tagasi koondise 
juurde naasmise võimaluste kohta tehakse enne avalikku pöördumist kõigepealt otse 
sportlasele.    
Otsus: Priit Talv tutvustab Siim Tanel Sammelseljale ESL-i seisukohta ning ootusi peale 
ajateenistuse lõppu sportlaskarjääri jätkata. 
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
 



P.3. Ülevaade lumelaua ja freestyle alakomitee ning murdmaasuusatamise alakomitee 
koosolekutest 
Kalle Palling tegi kokkuvõtte lumelaua ja freestyle alakomitee koosolekust. Hetkel reaalselt 

sõitjaid, keda välisvõistlustele saata peale Kelly Sildaru sisuliselt pole, mistõttu tegeletakse 

aktiivselt järelkasvu teemaga. 

 

Positiivsena saab välja tuua, et suusakeskustega koostöö toimib ning lumelauasõidu õpe on 

populaarne. Alakomitees tegutseb palju aktiivseid liikmeid ning kalendris olevad 

spordisündmused on alati tasemel korraldatud. Samuti käib töö, et õnnestuks lisada 

lumelauasport koolide õppekavasse. Plaanis on alustada läbirääkimisi Eesti Koolispordi Liidu, 

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu jt osapoolte kaasamiseks.  

Otsus: täiendada lumelaua ja freestyle alakomitee koosoleku protokolli.  

 

Robert Peets tegi kokkuvõtte murdmaasuusatamise alakomitee koosolekust, kus arutati 

koondise moodustamise statuudi üle. Lepiti kokku, et edaspidi valmistavad alakomiteele 

kinnitamiseks  koondiste valiku kriteeriumid  ja statuudid ette murdmaasuusatamise alajuht ja 

treenerite nõukogu, kuhu kuuluvad koondiste treenerid. Varasem praktika ehk 

tundidepikkused alakomitee sisesed vaidlused ei olnud tulemuslik lahendus. 2015/2016 

hooaja kalender sai koostatud samadel alustel nagu eelmistel aastatel. Kõik võistlused jagati 

keskuste vahel ära, vastavalt keskuste võimekusele olla valmis vastava kategooria võistluse 

korraldamiseks, lähtudes eeldatavatest võimalikest lumeoludest ja lumetootmise 

võimekusest. Võistluskalendri koostamisel üritati korraldajate geograafiat hoida võimalikult 

laiana. Lõpliku kalendri avaldamiseks kooskõlastab alajuht kuupäevad kõigi keskustega. 

 

Lisaks tutvustas Vahur Teppan huvitavat laagrite projekti, mida tullakse lähitulevikus ESL-i 

juhatuse koosolekule esitlema. Septembris toimub järgmine alakomitee koosolek, kus 

arutatakse läbi, milliseid töögruppe alakomitee töö korraldamiseks vaja on. 

Otsus: järgmisel ESL-i juhatuse koosolekul esitab iga alakomitee oma võistluskalendri 

2015/2016 hooajaks.  

Otsus: Jaak Mae saadab Andreas Laanele koondise liikmete nimekirjad alade kaupa.  

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.4. Hooaja 2015-2016 eelarved ja koostöölepingud 

Esitati ettepanek uurida ülikoolidest, kas leidub mõni tudeng, kes tahab kirjutada diplomitööd 

Eesti Suusaliidu finantsaruandluse korrastamisest. Praegune formaat on Jüri Järve poolt 

kolme aasta jooksul välja töötatud, kuid tegemist on sisuliselt ESL-i töödokumendiga, juhatus 

eeldab aga selgemat ja ülevaatlikumat aruandlust. Samuti on huvi näha paralleelselt võrdlust 

eelmise aasta eelarvega. Enne järgmise perioodi eelarvestamise protsessiga alustamist on 

eesmärk saavutada selgus praeguses finantsolukorras. Peamised tuluallikad on riigieelarve, 

EOK, FIS tegevustoetus, kultuurkapitali aastaprojekt ja noortespordi toetused, ülejäänud osa 

tuleb katta toetajate koostöölepingutega. 

Otsus: Reet Hääl, Tõnis Pohla ja Jaak Mae koostavad eelarvepõhja, millisel kujul hakata 

edaspidi finantse jälgima.  

 

Tekkis küsimus, kuidas oleks lisaks ESL-i kaudu sõlmitud koostöölepingutele võimalik 

Suusaliidul omada ülevaadet sportlaste isiklikest sponsoritest, et aru saada suusaalade 

kogurahastamise olukorrast.  

Otsus: lisada koostöölepingute tabelisse toetussummad nii isiklike sponsorite kui alade kaupa 

ning võimalusel anda juurde ka hinnang, millistes valdkondades on kõige suurem oht 

puudujäägi tekkimiseks. 

 



Tehti ettepanek kehtestada teiste ESL-i alade sportlastele toetajate leidmisel sarnane 

motivatsioonisüsteem nagu lumelaua alakomitees. Loogika on lihtne: igale sportlase enda 

poolt leitud sponsorlussummale lisab alakomitee oma eelarvest täiendava toetuse. Sellega ei 

saa aga lõpuni nõus olla, sest valitseb oht, et siis võivad kõige andekamad sportlased 

vajalikust finantseerimisest ilma jääda. 

 

Samuti tõstatus teema, kas mäesuusatamise ja lumelaua alajuhile palka maksta kogu aasta 

jooksul, mitte ainult kaheksal kuul, mil hooaeg sisuliselt kestab. Võrdse kohtlemise aspektist 

lähtudes tasuks kaaluda ka koondislaste ESL-i palgale vormistamist, mille tulemusel kaoks 

ära küsimus, kas on tegemist profisportlase palgaga või stipendiumiga, mille vastu Maksu- ja 

Tolliamet on teiste spordialade puhul suurenevat huvi üles näidanud. Samuti laieneks siis 

koondislastele ravikindlustus. Teisalt tekib küsimus, kelle või mille arvelt seda õnnestuks teha. 

Otsus: teha arvutused, mida tähendab finantsiliselt, kui koondislased üle viia ESL-i 

palgaskeemile. 

 

Mäesuusatamise alakomiteel on suur probleem kindlustuste sõlmimistega, sest olukord on 

võrreldes varasemaga väga muutunud ning seoses valitsevate riskidega pole 

kindlustusseltsidel huvi sportlasi kindlustada. Murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja 

suusahüpetega tegelevate sportlaste kindlustused vormistab If Kindlustus. Ajalooliselt oli 

peamiseks seltsiks ERGO, kuid enam mitte. Hetkel võetakse iga kord mitu hinnapakkumist ja 

valitakse neist soodsaim. Tehti ettepanek, et Suusaliidu kaudu võiks selles osas kokku leppida 

kõiki alasid katva kindlustuspakkujaga koostöö tegemise.  

 

Selleks, et erinevate alade sportlaste tulemused oleksid võrreldavad, on ettepanek kokku 

kutsuda töögrupp, mis otsiks parima viisi, kuidas seda korraldada.  

Otsus: eesmärgiga luua süsteem FIS-i punktide ühtlustamiseks, nimetab augustikuu jooksul 

iga ESL-i alakomitee töögruppi kaks esindajat, kellele lisanduvad büroo inimesed, et panna 

kokku oma nägemus ja esitada see järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

Esitati ettepanek tippspordi eesmärkide osas hooajaks 2015/2016.  

Otsus: Jaak Mae koostöös alajuhtidega teeb ülevaade alade ja sportlaste kaupa, mis on 

nende eesmärgid ja kuidas on nende eelarved kaetud, et saavutada seatud eesmärke. 

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0  
 

P.5. Ülevaade laekunud avaldustest murdmaasuusatamise ja lumelaua alajuhi 
töökohtadele 
Lumelaua alajuhi töökohale kandideeris ainult üks inimene. 

Otsus: Jaak Mae esitab lihtkirjaliku ülevaate, millised on lumelaua alajuhi tööülesanded 

praegu ning millised valdkonnad võiks sinna juurde lisada. 

Otsus: jätkata kandidaadiga läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks.    

 

Murdmaasuusatamise alajuhi kohale laekus viis avaldust. 

Otsus: viia läbi intervjuud kahe kandidaadiga ning täpsustada nende ootusi tasustamis-

süsteemile.  

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

P.6. Ülevaade Otepää teleõiguste lepinguga seonduvast 

Seoses sooviga lõpetada Infront-iga teleõiguste leping, mis praegustel tingimustel peaks 

kehtima kuni aastani 2021, valitseb problemaatiline olukord, kuivõrd advokaadibüroo 

hinnangul ESL-il väga tugevat juriidilist alust selle ennetähtaegseks lõpetamiseks ei ole. 

Kavas on kaasata ka saksa jurist, et täiendavalt uurida, millised on võimalused lepingust 



väljuda. Samuti on ettevalmistamisel vastus Infront-i pakkumisele. Olles kursis, et leidub veel 

riike, kes on Infront-iga hädas ning huvitatud lepingu lõpetamisest, tundub realistlik pakkuda 

EBU-le võimalust olla ESL-i esindaja, et see dispuut lahendada. 

Otsus: Jaak Mae suhtleb EBU-ga võimalike edasiste sammude osas ning kui nad on nõus 

kandma kõik õiguskulud, siis on ESL valmis jätkama protsessimist. 

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.7. Arengukava 2015-2019 arutelu 

Esitati ettepanek täiendada koostamisel olevat ESL-i arengukava detailsemate mõõdikutega. 

Lisada konkreetsed numbrilised eesmärgid ning tuua hetkeolukorra kõrval välja visioon, kuhu 

on soov jõuda. Dokument peab sisaldama tegevuskavasid, kuidas oodatud tulemuseni jõuda 

ning millist mõju avaldab iga initsiatiiv eelarvele. Sellisel juhul on tagantjärgi võimalik anda 

hinnang tehtud tööle ning tõdeda, mis õnnestus paremini ja mis halvemini kui plaanitud.  

 

Muuhulgas on oluline kirjeldada ka arengukava kehtivuse perioodist pikemat tuleviku-

nägemust, näiteks visiooni kuni aastani 2025.   

Otsus: täpsema eesmärgistamise ja sisukama arengukava koostamiseks antakse 

alakomiteedele ette struktuur, millisel kujul nende sisendit oodatakse. Alajuhid ja 

alakomiteede juhid kaardistavad olukorra 14. septembriks 2015. 

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0   

 

P.8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg 

Otsus: järgmine juhatuse koosolek toimub 14.09.2015 algusega kell 14:00  

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

P.9. Kohapeal algatatud küsimused 

Tõstatati küsimus, kes on Eesti Suusaliidu esindaja Eesti Olümpiakomitees. Hetkel tegutseb 

EOK täitevkomitees selles rollis Sandor Liive.  

Tehvandi Spordikeskuse sihtasutuse nõukogusse kuulub ESL-i esindjana Jaak Mae.  

Otsus: Jaak Mae saadab Andreas Laanele ülevaate, kes ja millistes organisatsioonides 

esindavad ESL-i. 

Otsus: Jaak Mae teeb ettepaneku, kuidas ESL-i esindusfunktsiooni küsimus lahendada. 

Otsus: Jaak Mae korraldab ESL-i juhatuse liikmetele intraneti juurdepääsu. 

Otsus: ESL-i kodulehe uuendamise teemaga jätkatakse sügisel, tutvudes eelnevalt 

Estoloppeti, Korvpalliliidu jt positiivselt silmapaistvate tegijate kogemustega.     

Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

Koosoleku lõpp kell 13:25 

 

 

Andreas Laane       

Koosoleku juhataja      


