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

Koosolek algas kell 11:00 
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Rainer Tammet, Kaupo Koplus, Ago Markvardt, 
Robert Peets. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Tõnu Seil.  
Puudujad: Reet Hääl, Kaspar Kokk, Tõnis Pohla, Arti Arakas.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide ning elektroonilise otsuse kinnitamine 
                    Andreas Laane 
2. Arutelu ja hääletus sobivaima EOK presidendi kandidaadi välja selgitamiseks 
                                         Andreas Laane 
3. Siseauditi läbiviimise ettepanek               Andreas Laane 
4. Kohtumine Peep Pahv’iga            
5. Ülevaade hooaja tulueelarvest alade lõikes                                                   Andreas 
Laane                           
6. ESL-i juhatuse liikmete vastutusvaldkondade kinnitamine          Andreas Laane 
7. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg            Andreas Laane 
8. Kohapeal algatatud küsimused                                                                                  
 
 
 
P.1. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide ning elektroonilise otsuse 
kinnitamine 
Otsus: Kinnitati 29.02. ja 07.03 protokollid ning 18.03. elektrooniline otsus.  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.2. Arutelu ja hääletus sobivaima EOK presidendi kandidaadi välja selgitamiseks 
Toimus diskussioon, mille käigus analüüsiti erinevate kandidaatide tugevusi ja nõrkusi EOK 
presidendi rollis.  
Otsus: EOK presidendi kandidaat, keda ESL toetab, valiti lihthäälteenamusega, kuid 
konkreetne nimi ei kuulu avalikustamisele.  
 
P.3. Siseauditi läbiviimise ettepanek 
Tutvuti käesoleva hooaja jooksul tehtud juhatuse otsuste ja nende elluviimise staatusega. 
Kuivõrd progress kokkulepitud tegevuste osas on olnud väga tagasihoidlik, eriti mis 
puudutab rahavoogudest ülevaate saamist, ning büroo poolt edastatav info ei ole olnud alati 
ajakohane ja adekvaatne, esitati ettepanek viia Eesti Suusaliidus läbi siseaudit.  
 
Arutleti alakomiteede reglementide kaasaajastamise vajalikkuse, arengukava lõpliku 
vormistamise, möödunud hooaja tulemuste ja järgmise hooaja eesmärkide kohta tagasiside 
küsimise, Eesti Antidopinguga koostöö efektiivistamise, Suusabusside tegevuse 
tulemuslikkuse jms teemadel.  
Otsus: lepiti kokku, et selguse loomiseks viiakse Eesti Suusaliidus läbi siseaudit. 
Otsus: Andreas Laane edastab arengukava koostamiseks kogutud sisendmaterjali ning 
Tõnu Seil vastutab lõpliku versiooni valmimise eest 2015/2016 hooaja lõpuks. 
Otsus: Tõnu Seil veendub ESL-i intraneti sisus ning selle ülevalpidamise vajalikkuses. 



Otsus: juhatus paneb kokku formaadi, mis kujul küsida sportlaste käest tagasisidet 
möödunud hooaja tulemuste ja tuleviku eesmärkide kohta. Lisaks võiks iga alajuht koostada 
samuti oma nägemuse ja alakomitee olla info vahendajaks. 
Otsus: büroo vastutab Suusabusside projekti raames 2015/2016 hooajal toimunud 
tegevuste kohta ülevaate koostamise eest.  
Otsus: eesmärgiga teadvustada antidopingu teemasid laialdasemalt, võiks järgmisel hooajal 
kutsuda Eesti Antidopingu esindaja otse sportlastele infot jagama.  
Otsus: lepiti kokku, et Tallinna linna toetuse jagamise ettepanek, ESL-i 2015/2016 eelarve 
ja sportlaste tulemuste ülevaade, mis jäid 07.03. ajapuudusel käsitlemata, lisatakse aprillikuu 
koosoleku päevakorda.  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
P.4. Kohtumine Peep Pahv’iga 
Räägiti meedias avaldatud murdmaasuusatajate sõnavõttude, ESL-i struktuuris aset leidvate 
muudatuste ning üldiselt talialade maine teemadel. Ettepanekuna, kuidas ise kaasa aidata 
sportlaste tulemuste positiivsele kajastamisele, võiks ESL aktiivsemalt välja saata 
pressiteateid koos piltidega. Samuti on äärmiselt oluline teha seda võimalikult kiiresti peale 
võistluse toimumist. Tõdeti, et üleminek noorsportlasest tegevsportlaseks on Eestis üsna 
vaevaline. Selleks, et ajakirjanduse kaudu mitte vähendada tahtmist spordiga tegeleda, 
võiks põhjalikumalt läbi mõelda strateegia, kes ja millistel võistlustel peaks osalema. 
 
P.5. Ülevaade hooaja tulueelarvest alade lõikes 
Esialgsete andmete põhjal saab tõdeda, et rahastamine on enamike alade lõikes jäänud 
samaks või paranenud võrreldes eelmiste hooaegadega. Enne järgmise hooaja algust on 
vaja teha põhjalikum analüüs ja kehtestada raporteerimise  põhimõtted. 
Otsus: lepiti kokku, et alade lõikes tulueelarvega tutvutakse põhjalikumalt aprillikuisel 
koosolekul.  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
P.6. ESL-i juhatuse liikmete vastutusvaldkondade kinnitamine 
Juhatuse tegevuse tõhusamaks muutmiseks peaks liikmete vahel ära jagama konkreetsed 
vastutusvaldkonnad, kes mille eest hoolt kannab. Nendeks võiksid olla näiteks noortesport, 
turundus, sponsorlus, riigiga seotud teemad, arengukava, meditsiin, toetuste taotlemine jne. 
Otsus: Andreas saadab juhatuse liikmetele välja võimalikud vastutusvaldkonnad.  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
P.7. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 
Otsus: järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg lepitakse kokku e-kirja teel. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
P.8. Kohapeal algatatud küsimused 
Tekkis diskussioon, kellele on väljastatud Eesti Suusaliidu esindusõigused, muuhulgas, kes 
kuuluvad FIS-i erinevatesse alakomiteedesse. 
Otsus: seoses peasekretäri vahetumisega nimetada Tehvandi Spordikeskus SA 
nõukogusse Jaak Mae asemel Tõnu Seil.  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
Enne uue hooaja algust tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka standardiseerimisele. Näiteks 
kokku leppida kriteeriumid, millised nõudmised peavad olema täidetud Eesti 
meistrivõistlustel lähtuvalt võistlejate ja pealtvaatajate turvalisuse ning võistluste tehnilise 



kvaliteedi tagamisest. Samuti analüüsida, milline on edaspidi suusaaladel peatreenerite 
vajadus ja roll. 
 

Tõnu Seil ja Andreas Laane on kokku leppinud, et sportlaste ning treeneritega sisulisema 
diskussiooni algatamiseks korraldatakse kevadel roadshow.   
 

 

Koosoleku lõpp kell 13:55 

 

Andreas Laane       
Koosoleku juhataja      


