
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll 
14. septembril 2015, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 14:00 
Osalesid: Andreas Laane, Kaspar Kokk, Rainer Tammet, Robert Peets, Ago Markvardt, Tõnis 
Pohla.  
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae. 
Puudujad: Arti Arakas, Kalle Palling, Reet Hääl, Kaupo Koplus.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Avaldus ESL-i juhatusele liikmeks võtmise kohta MTÜ Surfhouse Team                 Jaak Mae 
Otsuse projekt: rahuldada MTÜ Surfhouse Team avaldus 
2. Ülevaade 04.09.2015 toimunud alade koosolekust                                                  Jaak Mae                                                                            
3. Ülevaade 07.09.2015 murdmaasuusatamise alakomitee koosolekust                 Robert Peets                                                                                                                                                                                                                                
4. Hooaja 2015-2016  eelarve  ja koostöölepingud                                                       Jaak Mae                                                                                                                                                                                                                                                      
Ülevaade juhatuse eelarve failist, eelarve hetkeseisust ja arutelu          Priit Talv 
võimalikest koostööpartneritest aladele                                                                        Raul Olle 
5. Arengukava jaoks kaardistatud info aladelt ja MTÜ Viljandi talvepark         Andreas Laane 
projekti tutvustus                Jaak Mae                                                                                                                                                                                                                                               
6. Team Ilves tutvustus                                                                                          Ago Markvardt 
7. Booster Camps projekti esitlus                                                                        Vahur Teppan 
8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg                                                  Andreas Laane                                   
9. Kohapeal algatatud küsimused                                                                                 Jaak Mae 
 
 
P.1. Avaldus ESL-i juhatusele liikmeks võtmise kohta MTÜ Surfhouse Team 
MTÜ Surfhouse Team esitas avalduse astuda Eesti Suusaliidu liikmeks. Klubi tegeleb ja 
koondab ekstreemspordi huvilisi liikmeid, seal hulgas lumelaua spordiga tegelevaid liikmeid 
ning  on registreeritud Tallinnas. 
Otsus: rahuldada MTÜ Surfhouse Team avaldus. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.2. Ülevaade 04.09.2015 toimunud alade koosolekust 
Töögrupis võrreldi FIS punktisüsteeme erinevate alade lõikes, punktide jagamise ja 
arvestamise põhimõtteid ning iga ala erinevate tasemete FIS võistlussarju. Leiti, et ainuke 
meetod erinevate alade sportlaste tulemuste hindamiseks ühistel alustel, on kõrvutada 
erinevate alade hooaja paremusjärjestust (World Ranking List - WRL). See annab võimaluse 
võrrelda kohtasid ja kohtade suhet üldises järjestuses, näiteks kas sportlane kuulub pingereas 
esimesse, teise või kolmandasse kolmandikku kogu edetabelis.   
 
Lepiti kokku, et mäesuusa ja lumelaua alakomiteed peaksid enne võistlushooaja algust lisama 
kalendrisse ka ühe kindla FIS noortevõistluse, et tulemused oleksid võrreldavad teistel aladel 
ehk murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes Põhjamaade meistrivõistlustelt 
kogutavate punktidega. 
 
Anti ülevaade ka Kultuuriministeeriumi poolt esitatud selgitustest ESL-i 2015.a toetussumma 
kujunemise kohta. Selle põhjal tõdeti, et harrastajate klubiliikmeks astumise osas, treenerite 
kutsetaseme tõstmises ja treenerite arvus on kõigil aladel arenguruumi. Samas küsimusele, 
kui suures mahus peaks täiendavalt uusi harrastajaid registreeruma, et saavutada täiendav 
nn lisapunkt toetuse punktiarvestuses, ei osatud vastata, kuivõrd see sõltub ka kõikide teiste 
spordialade harrastajate arvust ja riigipoolsest üldise toetuse suurusest. Olulise osa toetusest 
toovad täiskasvanute tiitlivõistlustel saavutatud kohad esikümnes. 



P.3. Ülevaade 07.09.2015 toimunud murdmaasuusatamise alakomitee koosolekust 
Robert Peets tegi kokkuvõtte murdmaasuusatamise alakomitee koosolekul arutatud 

teemadest ja vastu võetud otsustest. Hooaja 2015-2016 kalendri kinnitamise, Eesti 

Meistrivõistluste stardimaksu muutmise, alakomitee töögrupi moodustamise, noorte-, 

järelkasvu- ja täiskasvanute koondiste 2016-2017 hooajaks treenerite leidmiseks avaliku 

konkursi korraldamise, alakomitee töökorralduse, klubivahetuste ning muude tõstatatud 

teemade kohta ESL-i juhatuse liikmetel täiendavaid kommentaare polnud.  

 

Küll aga juhiti tähelepanu, et žürii koosseisu muutmise otsuse kohta Kaili Otsa poolt tehniliste 

delegaatide seminaril tehtavat ettepanekut puudutava otsuse juurde tuleb määrata ka selle 

esitamise tähtaeg. Samuti leiti, et kontrollmehhanismi säilimiseks võiks jätta ESL-i juhatusele 

õiguse alakomitee otsuste lõplikuks kinnitamiseks/mitte kinnitamiseks. Teema tõstatus sellest, 

kes peaks langetama lõpliku otsuse koondislaste koosseisude kohta. Eesmärgiga tagada 

sportlaste võrdne kohtlemine osutuda valituks, esitati ettepanek, et otsuse eelnõu statuutide 

kohta esitavad valdkondade kaupa sprindi esindaja, distantsi esindaja ja alajuht. Vältimaks 

sportlaste valimisel subjektiivseid otsuseid treenerite poolt, tuleks koostada vastav reeglistik. 

Otsus: Robert Peets saadab alakomiteele juhatuse ettepaneku muuta protokolli sõnastust. 

Otsuse eelnõu koondiste koosseisude kohta peaksid esitama alakomiteele sprinterite treener, 

distantsi treener ja hetkel veel teadmata alajuht. Lõplik kinnitamine jääb ESL-i juhatusele.  

 

Lisaks tehti ettepanek seoses peatreeneri kohusetäitja koha mitte loomise osas täpsustada 

selguse ja sisuga vastavuse huvides MK manager tiitel MK assistendi vastu. 

Otsus: eraldi täpsustada, kas võistkonna juhi abilise (MK assistent) kaasamiseks valitud MK 

etappidel on olemas ka finantsressurss.  

Otsus: alakomitee moodustab nimekirja potentsiaalsetest MK assistentidest. 

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.4. Hooaja 2015-2016  eelarve  ja koostöölepingud 

Täielikku ülevaadet 2015-2016 hooaja eelarve kohta veel ei ole, kuivõrd hetkel puuduvad 

mäesuusatamise ja lumelaua alade eelarved. Senini on lähtutud põhimõttest, et kulusid 

tehakse vastavalt tuludele.   

 

Sõlmitud on jätkuv koostööleping Altius Energiaga murdmaasuusatamise noortekoondiste 

tarbeks. Maru Ehituse sponsorsumma on hetkel veel lahtine, valdkonnana toetavad nad 

kahevõistlust. Tehnilisest küljest lepiti kokku, et sponsorite ülevaates kajastatakse toetusi 

lähtuvalt lepingu sõlmimist mitte ülekande laekumisest. 

Otsus: Jaak Mae korraldab ESL-i juhatuse liikmetele, kes selleks soovi avaldavad, 

juurdepääsuõigused Suusaliidu arvelduskontodele.  

Otsus: kokku kutsuda veel üks eraldi kohtumine eelarveformaadi kinnitamiseks, kus osalevad 

Reet Hääl, Ago Markvardt, Tõnis Pohla ja Jaak Mae.  

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.5. Arengukava jaoks kaardistatud info aladelt ja MTÜ Viljandi talvepark projekti 

tutvustus 

Numbrilise ülevaate eesmärkide ja oodatavate tulemuste osas on kõik alakomiteed 

käesolevaks hetkeks esitanud, mistõttu tõstatati küsimus, kes nende põhjal lõpliku 

arengukava dokumendi koostab.  

Otsus: ESL-i juhatus paneb paika kavapunktid, millisel kujul on oodatud kõigist 

alakomiteedest konkreetsemalt formuleeritud sisend ning kuidas saavad seeläbi arengukava 

valmimisse panustada kõik olulised osapooled. 

 



Tutvustati MTÜ Viljandi talvepark projekti, mille eesmärgiks on rajada noorte jaoks koht 

erinevate suusa- ja lumelauaalade harrastamiseks nii õppetegevuse kui ka võistluste 

korraldamise kaudu. 

Otsus: teha päringud Krediidiinfosse jt vajalikesse registritesse, et uurida MTÜ Viljandi 

talvepargi eestvedaja kohta täiendavat informatsiooni. Kui ei ilmne negatiivseid aspekte 

(võlgnevused jms), on ESL valmis koostama toetuskirja.  

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.6. Team Ilves tutvustus 

Ago Markvardt esitas aja puuduse tõttu põgusa ülevaate Team Ilves tegemistest.  

Otsus: detailsemalt tutvutakse teemaga järgmisel ESL-i juhatuse koosolekul. 

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.7. Booster Camps projekti tutvustus 

Vahur Teppan tutvustas ideed hakata korraldama praktilist koolitus- ning motivatsioonilaagrite 

sarja Eesti murdmaa-, laske- ning kahevõistluse suusatajatele. Projekti sihtgrupiks on 

andekad noored sportlased vanuses 17-25 eluaastat. Sündmused võiksid aset leida Tehvandil 

kaheksanädalase intervalliga ning mõte oleks esinejatena kaasata innustavaid tippsportlasi 

ka teistelt spordialadelt. Lisaks toimuks igas laagris nn testimispäev ja talvises laagris ka 

sprindivõistlus. Seeläbi saaksid noored suusatajad FIS-i punkte koguda ka ilma välismaale 

sõitmata, samuti õnnestuks parandada koostööd alade vahel. Kuivõrd huvi on, et kõige 

andekamad noored oleksid kohal, pakutakse parimatele võimalust motivatsioonilaagrites 

osaleda tasuta.  

 

Tehti ettepanek, et sportlase isiklik treener võiks esitada taotluse, mille põhjal saab alakomitee 

langetada konkursipõhiselt otsuse. Tasakaalustatud järelekasvu tagamiseks võiks teha ka nn 

suunatud pakkumisi, kui on näha, et mingis vanuses või konkreetse alaga tegelajaid on 

rohkesti spordist loobumas ning neid tuleks motiveerida jätkama. Teine otsustuskoht on, kas 

ESL peaks mingis osas nendes laagrites osalemise kohustuslikuks tegema.  

 

Tekkis küsimus rahastamisallikate kohta ja leiti, et esmalt uuritakse Kultuuriministeeriumist. 

Vaatamata sellele, et praeguses projekti tutvustavas faasis pole mäesuusatajad ja -alasid 

sihtgrupi hulka arvestatud, siis oleks positiivne, kui ka nemad osaleksid.  

Otsus: idee on väga hea ning Suusaliidu põhimõtteline heakskiit ja tugi sellele olemas.  

Otsus: Vahur Teppan uurib EOK-st ka rahalise toetuse taotlemise võimalusi. 

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0   

 

P.8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 

Otsus: lepiti kokku, et järgmise juhatuse koosoleku aeg kinnitatakse eraldi. Ettepanek on 

koosolek korraldada 05.10.2015 kell 11:00 

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

P.9. Kohapeal algatatud küsimused 

Tõstatati küsimus, kas poleks mõistlik Suusaliidu poolt ühiselt avalikustada sportlaste lõikes 

hooajaks seatud eesmärgid. Seni on seda tehtud alade kaupa ning tavapäraselt 

pressikonverentsi korraldamise kaudu. Juhul, kui teha kõik koos, siis on oht, et saab vähem 

meediakajastust. Esitati ettepanek, et kui ajakirjanikud pressikonverentsile kohale ei tule, siis 

kasvõi ise teha video-kokkuvõtteid ning saata neid toimetustesse.  

 

Tehti kokkuvõte arengutest murdmaasuusatamise alajuhi valikul. 



Otsus: püütakse jõuda kokkuleppele Robert Päkk’iga. Lepiti kokku, et Andreas Laane teavitab 

konkursi võitjat aga lõplikud detailid tööleasumise kohta kooskõlastab Jaak Mae.   

 

Samuti tekkis küsimus sponsorite logode paigutuse kohta, eelkõige sportlase isiklike versus 

Eesti Suusaliidu sponsorite nähtavuse osas.  

Otsus: sponsorite logode paigutuse teemal ühist ja lõplikku seisukohta ei kujundatud. 

 

Portatiivse hüppemäe MaruMägi eeskujul on huvi veel vähemalt üks samasugune ehitada, 

mistõttu esitati ettepanek tootjalt selle jooniseid küsida. 

Otsus: Ago Markvardt täpsustab, kas põhimõtteline valmisolek MaruMägi jooniseid jagada on 

olemas ning informeerib sellest juhatust.  

Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

 

Koosoleku lõpp kell 16:35 

 

 

Andreas Laane       
Koosoleku juhataja      


