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

Koosolek algas kell 15:00 
Osalesid: Arti Arakas, Reet Hääl, Andreas Laane, Ago Markvardt, Kalle Palling, Kaspar Kokk, 
Robert Peets, Kaupo Koplus, Tõnis Pohla. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae, Priit Talv, Robert Päkk. 
Puudujad: Rainer Tammet.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Hooaja 2015/2016 tulemused ja eelarved, ülevaade alajuhtidelt         Priit Talv 
              Robert Päkk 
2. Sportlaste lepingud, ESL-i arengukava ja alakomiteede reglement              Andreas Laane                                                                                                                                          
3. Stardipaik.ee projekt              Jaak Mae                                                                                                                                                                                                                                                      
4. ESL-i meediasuhtlus                                                         Kaspar Kokk 
5. ESL-i eesmärgid. Koostöö juhatuse ja büroo vahel                                                Jaak Mae                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg                                                Andreas Laane 
7. Kohapeal algatatud küsimused                                                                                                   
 
 
P.1. Hooaja 2015/2016 tulemused ja eelarved, ülevaade alajuhtidelt 
Priit Talv tegi kokkuvõtte kahevõistluses valitsevast olukorrast. Eesti kahevõistlejatele on  
eraldatud 3 hüvitatavat kohta MK-sarjas osalemiseks, mille raames võistluse korraldaja katab 
majutuse ja toitlustuse kulud. Lisaks makstakse nende poolt iga etapi kohta nn reisiraha 250 
või 400 CHF sõltuvalt regioonist. Senise tava kohaselt on igal etapil osalenud 2 sportlast ja 2 
taustajõudu, sest kolmas on nimeline koht Kristjan Ilvesele. Eesti Suusaliidu kulu on sellise 
esindatuse juures ca 400 EUR. Hooaja alguses välja öeldud kahevõistlejate eesmärgid on 
jätkuvalt jõus, ainult vennad Piho’d alustavad võistlemisega jaanuarist 2016.  
 
Reet Hääl tutvustas hetkeseisu mäesuusatamises. Saavutustest võib välja tuua Alpine Nordic 
Cup võistlussarjas sõitva juuniori Tõnis Luik, kes on nelja etapi järel hoidmas kolmandat kohta. 
Käesoleval hooajal on alakomite toetanud Väikest Munamäge, et tagada koht, kus ka Eestis 
saaks mäesuusatamist harrastada. Samuti on sealsete võimaluste kasutamist osaliselt 
kompenseeritud klubidele.     
 
Robert Päkk andis ülevaate murdmaasuusatamise eelarvest aga valitseb oht, et kulutused 
kujunevad suuremaks, kuivõrd võistlustele saadetavate sportlaste planeeritud arv ei kattu 
tegelikuga. ESL tegeleb sellega, et jääda siiski planeeritud kulude piiresse. Pääs võistlusele 
sõltub sellest, kui paljud sportlased täidavad statuudi. Ent hetkel kooskõlastamise pool ei toimi, 
sest igal sportlasel on oma treener, mistõttu nende ning hooldemeeskonna reisiplaane jms 
vajalikul määral ei koordineerida. Varasemalt on viidatud teemade lahendamisega tegelenud 
alajuht, kuid hetkel informatsioon oluliste osapoolte (treener, alajuht, ESL-i büroo töötaja) 
vahel ei liigu piisavalt hästi, seega on tekkinud väga selge vajadus kokku leppida konkreetne 
tegutsemisplaan ja raporteerimine.  
 
Negatiivse näitena jäi Eestil Lillehammeris teatemeeskond välja panemata põhjusel, et kaks 
sportlast on haigestunud. Reaalselt startis aga üks neist - Karel Tammjärv - samal päeval 
hoopis Itaalias.  
 
Reglemendi järgi peaks sportlaste statuudid otsustama ühiselt Mati Alaver, Christoph Schmid 
ja Robert Päkk aga reaalsus see niimoodi ei toimu. Kindlasti ei tohiks valitseda olukorda, kus 
eelarvevastutus kuulub ühele inimesele, kuid sportlaste delegatsioonide suuruse jms otsuste 



juurde teda ei kaasata. Nii kui tegemist on ESL-i eelarveliste vahendite jagamisega, siis peaks 
kehtima ainult kirjalikud mitte suulised kokkulepped. Samuti peaksid büroojuhile 
tööülesandeid andma ESL-i peasekretär ja alajuhid, mistõttu ei ole mingit tarvidust otse 
treeneritega suhelda ning nende suulisi korraldusi täita. Vaatamata varasemale praktikale, 
kus võistlustega seotud logistikat on korraldanud ning FIS-i süsteemi kaudu registreerimisi 
teinud ESL-i büroojuht, siis murdmaasuusatamise puhul anti see alajuhi tööülesandeks, et 
koostöös valitsevaid pingeid minimeerida.     
 
ESL-i poolt võimaldatud krediitkaartide puhul puudub ühtne loogika, kellele need väljastatud 
on. Seetõttu esitati ettepanek kulude paremaks kontrollimiseks loobuda suusaliidu nimel 
olevatest krediitkaartidest ning asendada need avansi- ja kuluaruannete esitamise 
süsteemiga nagu see hetkel juba osaliselt toimib.  
 
Lisaks tõstatati küsimus, kas alati on mõistlik saata võistlema kõik statuudi täitnud sportlased 
ning otstarbekas osaleda kõikidel MK etappidel. Kuumarühma ehk jooksva aasta 30 parema 
hulka sõitvate sportlaste osalemiskulud maksab korraldaja kinni, mistõttu nendel aastatel, kui 
saavutati paremaid tulemusi, tundus loogiline võimalikult paljudel etappidel võistelda. Ent 
nüüd, kui tulemused jäävad edetabelis tahapoole ning kulud tuleb endal katta, tuleks 
põhjalikumalt analüüsida, kus üldse tasub starti minna. Praegune strateegia ei ole kuigivõrd 
jätkusuutlik, sest noortele, keda võiks saata kogemuse omandamiseks Skandinaavia 
etappidele, pole meil piisavalt rahalisi ressursse, samas eraldame vahendeid MK-etappidel 
osalemiseks sportlastele, kes ootuspäraseid tulemusi ei saavuta. Tehti ettepanek, et siinkohal 
võiks kaaluda põhimõtete ümber vaatamist. Lisaks noortele võimaluse andmisele on tegemist 
ka ESL-i kuvandi küsimusega. Selles valguses tuleks otsustada, kas Tour de Ski’l osaleda, 
sest see moodustab ca 1/6 kogu eelarve mahust.  
Otsus: kõik kooskõlastused ja otsused, millised sportlased ning kuhu võistlustele saadetakse, 
peavad edaspidi olema tehtud kirjalikult.  
Otsus: Jaak Mae teeb kokkuvõtte ESL-i büroo struktuuri kuuluvate inimeste ametikohast 
tulenevatest tööülesannetest. Samuti lepitakse omavahel kokku, kuidas tööprotsess edaspidi 
toimib ning millised on iga töötaja konkreetsed kohustused ja õigused.  
Otsus: koostada ülevaade, kui mitmel Skandinaavia etapil õnnestuks osaleda, kui jätaks 
mõne MK-sarja kuuluva võistluse vahele. 
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.2. Sportlaste lepingud, ESL-i arengukava ja alakomiteede reglement 
Arutleti sportlaste lepingu ja ESL-i arengukava kohta saabunud kommentaaride ning viidatud 
dokumente puudutavate detailide üle.   
Otsus: sportlaste lepingute allkirjastamisega alustatakse järgmisest hooajast.  

Otsus: Jaak Mae ja Kaspar Kokk töötavad sportlaste lepingu kommenteeritud versiooni 

veelkord läbi ning esitavad ettepanekud, mida võiks Suusaliit omalt poolt täiendavate 

hüvedena sportlastele pakkuda.  

Otsus: Reet Hääl vastutab, et erinevate alade lõikes välja toodud tegevused ja numbrilised 

eesmärgid saavad ühtsesse arengukavasse kokku kirjutatud. 

Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0 

P.3. Stardipaik.ee projekt 
Jaak Mae tutvustas Peeter Kümmel’i ja Siim Sellis’e taotlust kasutada stardipaik.ee projekti 

panustatud vahendeid stipendiumina. 

Otsus: rahuldada ettepanek. 

Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0 
 

P.4. ESL-i meediasuhtlus 

Nii Eesti Suusaliidu sisese kui välise kommunikatsiooni osas tuleks kokku leppida, milline on 

nn hea tava ning millistest printsiipidest tuleks lähtuda suhtluses meediaga.  



Otsus: omavahelise koostöö parandamiseks räägivad ESL-i büroo inimesed ning alajuhid läbi 

töökohustused ja vastutusalad, et tagatud oleks professionaalne asjaajamine. Kokku lepitakse 

ka meediasuhtlust puudutavates küsimustes. 

Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0 
 

P.5. ESL-i eesmärgid. Koostöö juhatuse ja büroo vahel 
Teemat käsitleti punktide nr 1 ja 4 juures.  
 
P.6. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 
Teemat ei arutatud, ettepanek järgmise toimumisaja osas esitatakse jooksvalt. 
 
P.7. Kohapeal algatatud küsimused 
Tõstatati küsimus, mida teha Suusaliidu sisemise jaotuse ja otsuste alusel tehtud kulutustega 

kahevõistluse ja suusahüpete arengusse ning sellest tulenevate ESL-i siseste nõuetega alade 

vahel, mis pärinevad eelmistest hooaegadest.  

Otsus: Priit Talv ning Jaak Mae teevad arvutused ja esitab ettepaneku, kui suur summa tuleks 

maha kirjutada. Juhatus langetab otsuse e-kirja teel läbiviidava koosoleku vormis.  

Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0 

Infront’ile saadeti seoses teleõiguste lepinguga vastus koos ESL-i ettepanekuga välja, kuid 

tagasisidet sellele pole veel saabunud. 

 

 

Koosoleku lõpp kell 17:35 

 

 

Andreas Laane       

Koosoleku juhataja      


