
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll 
5. oktoobril 2015, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 11:00 
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Reet Hääl, Rainer Tammet, Robert Peets, Kaupo 
Koplus. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae. 
Puudujad: Arti Arakas, Kaspar Kokk, Tõnis Pohla, Ago Markvardt.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Team Ilves tutvustus                    Rainer Tammet 
2. Audiitori valiku diskussioon                                                             Jaak Mae                                            
3. Hooaja 2015/2016 eelarve ja koostöölepingud                                                      Jaak Mae                                                                                                                              
4. Arengukava edasise koostamise jaoks ettepanekud, suunised alakomiteedele    Jaak Mae  
                    Andreas Laane 
5. Sportlaste lepingud, toetajate nähtavus, logode paigutus riietel              Jaak Mae                                                       
6. Järgmiste juhatuse koosolekute toimumisajad aasta lõpuni                          Andreas Laane                              
7. Murdmaasuusatamise ja lumelaua freestyle alajuhtide tutvustus               Robert Päkk 
                     Kerstin Kotkas 
8. Kohapeal algatatud küsimused                                                                                  
 
 
P.1. Team Ilves tutvustus 
Team Ilves meeskonda kuuluvad kahevõistlejad Kristjan ja Andreas Ilves, nende 2 treenerit, 
massöör/füsioterapeut ja hooldemees. Kristjan on oma sportlikeks eesmärkideks järgmiseks 
kolmeks hooajaks seadnud 2016. a juunioride MM-il 1. koha, 2017. a MM-il 15. koha ja 
2018. a OM-il 10. koha saavutamise. Andreasel on sihiks võita medal juunioride 2019. a 
MM-il. Käesoleva hooaja ettevalmistus on läinud hästi ning sportlased on kõrgelt 
motiveeritud.  
Otsus: informatsioon võeti teadmiseks.  
 
P.2. Audiitori valiku diskussioon 
Teemapunkt jäi käsitlemata.  
 
P.3. Hooaja 2015/2016 eelarve ja koostöölepingud 
Uues formaadis eelarvefail on hetkel veel täiendamisel, ent finantsolukord on pingeline ning 
ligikaudne puudujääk soovitud tegevusplaani elluviimiseks jääb suurusjärku 115 TEUR. 
Siiski on võimalik hakkama saada ka väiksemas mahus eelarvega.    
 
Noorte murdmaasuusatajate toetajateks on Altius Energia ja Harju Elekter. Uute 
sponsoritena on lisandunud Graanul Invest kolmeaastase lepinguga ning Pärnu Sadam 
2015/2016 hooajal.  
Otsus: Jaak Mae saadab kõigile juhatuse liikmetele ülevaate, kui suured puudujäägid 
valitsevad eelarves alade kaupa. 
Otsus: igalt alakomiteelt küsitakse sisendit, milline on hetkevajadus 2015/2016 hooaja  

rahaliste vahendite osas miinimumprogrammi täitmiseks. Informatsiooni kogumise eest 

vastutab Jaak Mae ning esitamise tähtaeg on järgmine Suusaliidu juhatuse koosolek.  

Otsus: Jaak Mae teeb kokkuvõtte, kui palju ja kust on iga alakomitee varasemalt 

finantseerimist saanud. 

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

 



Seoses hooaja vahele jätvate sportlaste kohta ilmnenud informatsiooniga esitati ettepanek, 
et alakomitee võiks toetuste jagamisel üle vaadata nimekirjad, kes on täitnud A- või B-normi. 
 
Kelly Sildaru promoürituse korraldamisel kaalutakse alternatiivina Tallinnale see läbi viia 
hoopis 2017. aasta MK etapi raames Otepääl. Nii looduslike eelduste kui eelarve aspektist 
lähtudes peaksid seal olema soodsamad tingimused.  
 
Tõstatati küsimus, kuidas oleks võimalik Tallinna linna, Eesti riigi ja Suusaliidu koostöös 
Nõmme suusahüppemäge, Mustamäe suusanõlva (Vanakas) jt sarnaseid objekte korras 
hoida ja neile rohkem rakendust leida. 
 

P.4. Arengukava edasise koostamise jaoks ettepanekud, suunised alakomiteedele 

Otsus: kõigilt alakomiteedelt oodatakse sisuliselt numbriliste tegevuseesmärkide seadmist, 

mida on võimalik saavutatud tulemuste põhjal tulevikus mõõta.   

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

 

P.5. Sportlaste lepingud, toetajate nähtavus, logode paigutus riietel 
Seniste põhimõtete kohaselt on murdmaasuusatajate müts olnud alati Suusaliidu toetajate 
logo jaoks, samuti kaks kohta võistluskombinesooni pükstel, kaks kohta jaki varrukatel ja 
kaks ülemist kohta vestil. Hetkel on Suusaliidu kolmele sponsorile planeeritud 180 cm² logo 
pinda: mütsil 50 cm², võistlus- ja soojendusriietel 2 x 65 cm². Jaak Mae kinnitusel 
paigutatakse sportlaste isiklike ja eraldiseisvate tiimide toetajate logod Suusaliidu toetajatest 
allapoole. Juba tellitud riietusel tehakse vajadusel vastavad muudatused ning asendatakse 
sponsorite logod.     
 
Sportlaste lepingud pole ega peagi olema avalikud, ent oluline on lähtuda ühisest 
arusaamast, et sponsorite väljundid on vastavuses kokkulepitud reeglitega. Esitati 
ettepanek, et nn hea tava või loogika võiks olla kehtestatud näiteks käitumiskoodeksi kujul.  
Otsus: Kristiina Männa saadab Andreas Laanele parandatud lepingu sponsorite logode 

korrektse paigutustega. 

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

 

P.6. Järgmiste juhatuse koosolekute toimumisajad aasta lõpuni 

Otsus: järgmiste juhatuse koosolekute toimumisajad lepitakse kokku eraldi.  

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

 

P.7. Murdmaasuusatamise ja lumelaua freestyle alajuhtide tutvustus 

Teemapunkt jäi kajastamata. 

Otsus: leida murdmaasuusatamise ja lumelaua freestyle alajuhtide tutvustamiseks uus aeg. 

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

 

P.8. Kohapeal algatatud küsimused 

Andreas Laane ja Jaak Mae tegid ülevaate Zürich’is aset leidnud kohtumistest FIS-i 

peasekretäriga Sarah Lewis ning Infront’i esindajatega. Kui otsustame jätkata koostööd 

Infront’iga, peaksime väljaostu punkti lepingust eemaldamise osas igal juhul kokkuleppele 

jõudma.  

Otsus: ootame EBU lõpliku pakkumise ära ning seejärel otsustame edasised sammud. 

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

ISC tutvustas oma uusi tooteid ning pakkus välja idee nende põhjal näiteks OM koondisele 

kollektsioon luua.  

 



Sponsorite motivatsioonipaketi teema raames tõstatati küsimus, kas võistlustel õnnestuks 

külastaja akrediteeringute abil toetajatele ka nn kinnisel sportlaste alal ekskursioon 

korraldada. Lisaks pääsmele Otepää MK etapi VIP-telki, võiks ühe mõttena kaaluda ka 

Suusaliidu toetajatele näiteks logodega jope vms tootmist.  

 

Lepiti kokku, et 09.10.2015 kell 14:00 toimub Otepääl Andreas Laane kohtumine 

sportlastega ning sellele järgnevalt kell 16:00 alakomiteede inimestega. Robert Peets 

edastab kutsed. 

 

 

Koosoleku lõpp kell 13:15 

 

 

Andreas Laane       

Koosoleku juhataja      


