
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll 
07. märtsil 2016, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 15:00 
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Reet Hääl, Rainer Tammet, Kaupo Koplus, Tõnis 
Pohla, Ago Markvardt, Kaspar Kokk. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae, päevakorrapunkti nr 1 juures Erki Nool ja 
päevakorrapunkti nr 5 juures Tõnu Seil.  
Puudujad: Robert Peets, Arti Arakas.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Erki Nool’e kandidatuuri tutvustus EOK presidendina                     Erki Nool 
2. Kahevõistluse ja suusahüpete võla kustutamise ettepanek        Jaak Mae                                            
3. EOK presidendi kandidaadi, EOK asepresidentide kandidaatide, EOK täitevkomitee liikme 
kandidaadi, EOK esindajate kogu liikme kandidaadi valimine ning EOK täiskogule esindaja 
valimine                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Uue peasekretäri Tõnu Seil’i tutvustus           Tõnu Seil 
5. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg                                                Andreas Laane                              
6. Kohapeal algatatud küsimused                                                                                  
 
 
 
P.1. Erki Nool’e kandidatuuri tutvustus EOK presidendina 
Erki Nool tutvustas oma nägemust EOK presidendi rollist. Peamiseks eesmärgiks peab ta 
spordi juhtimisstruktuuri korrastamist ja tsentraliseeritud spordisüsteemi rahastamise 
loomist. Oluliste valdkondadena said ära märgitud ka: EOK sisene vastutuse jagamine, 
tugisüsteemi loomine saavutussportlastele, treeningbaaside kättesaadavuse tagamine, 
kõrgkoolide ning spordiorganisatsioonide vahelise koostöö tugevdamine, treeneritöö 
väärtustamine, kohtuniketöö tasustamissüsteemi parandamine jne. Eriti tähtsaks peab Erki 
Nool tähelepanu pööramist laste- ja noortespordi teemadele. Samuti tutvustas ta võimalikke 
rahastusmudeleid. Näiteks olümpiaalad oleks rahastatud EOK poolt ja mitte-olümpiaalad 
Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.  
Otsus: Info võeti teadmiseks. 
 
P.2. Kahevõistluse ja suusahüpete võla kustutamise ettepanek  
Esitati ettepanek vähendada kahevõistluse ja suusahüpete võlga summani, mis valitses 
2014. aasta mai seisuga ehk 43 467 EUR.  
Otsus: kustutada osaliselt kahevõistluse ja suusahüpete võlg vastavalt ettepanekule. 
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.3. EOK presidendi kandidaadi, EOK asepresidentide kandidaatide, EOK 
täitevkomitee liikme kandidaadi, EOK esindajate kogu liikme kandidaadi valimine ning 
EOK täiskogule esindaja valimine                                                                                                                                                  
EOK presidendi kandidaatide kohta eelistuste välja selgitamiseks viidi ESL-i juhatuse 

liikmete seas läbi salajane hääletus, mille tulemusel kogus lihthäälteenamuse Erki Nool. 

Lisaks lepiti kokku, et Eesti Suusaliidu poolt esitatakse täitevkomitee kandidaadiks Reet 

Hääl, esindajate kogu liikmeks ja esindajaks täiskogul peasekretär Tõnu Seil. Esindajate 

kogu liikme ning täiskogu esindaja puhul on tegemist ametikohajärgse kuuluvusega. 

Otsus: esitada ESL-i poolt kandidaadid EOK erinevatesse rollidesse vastavalt hääletuse 

tulemustele. 



Otsus: kommunikatsioon, et ESL toetab EOK presidendi valimistel Erki Noole kandidatuuri 

tehakse 10.03.2016 

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

 

P.4. Uue peasekretäri Tõnu Seil’i tutvustus 

Tõnu Seil tutvustas oma mõtteid, mida ESL-i edasises tegevuses fookusesse võiks võtta.  

Otsus: info võeti teadmiseks.  

 

P.5. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 
Otsus: järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg lepitakse kokku e-kirja teel. 

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

 

P.6. Kohapeal algatatud küsimused 

Tõstatati küsimus, kuidas lahendada praegust olukorda, kus valitud sportlased justkui 

vastanduvad ESL-iga ning suheldes ajakirjanikega avaldavad seeläbi negatiivset mõju kogu 

suusaspordi mainele. Ilmselt on vajalik jõuda sportlastega lepingu sõlmimiseni, kus nii 

sportlase kui ESL-i õigused, kohustused ning vastutus on konkreetselt fikseeritud. Samuti 

peaks avalikustama ja selgitama sportlaste rahastuspõhimõtteid.  

Otsus: ESL kutsub peale hooaja lõppu nii sportlased kui meedia esindajad ühisele 

kohtumisele, kus kõik saavad oma seisukohti esitada ning omavahel avatult diskuteerida.  

 

Esitati ettepanek premeerida kahevõistlustluses saavutatud pronksmedali eest Kristjan 

Ilves’t.  

Otsus: lepiti kokku, et Kristjan Ilves’ele makstakse välja 1000 EUR preemia, mis kaetakse 

varasemalt jagamata jäänud katuserahadest. 

 

Jaak Mae presenteeris ettepanekut noortespordi klubidele rahade jaotuse kohta.  

Otsus: rahastada noortespordi klubisid vastavalt ettepanekule. 

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

 

 

Koosoleku lõpp kell 17:45 

 

 

Andreas Laane       

Koosoleku juhataja      


