Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
05. juuli 2016 kell 14:00 – 16:00 Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 14:00
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Reet Hääl, Kaupo Koplus, Tõnis Pohla, Ago
Markvardt, Kaspar Kokk.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Arne Tilk, Priit Talv, Kerstin Kotkas ning päevakorrapunkti nr
8 juures Jaanus Teppan.
Puudujad: Robert Peets, Arti Arakas, Rainer Tammet.
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine – Andreas Laane
2. Eelmise (22.06.2016) elektrooniliselt läbi viidud juhatuse koosoleku protokolli
kinnitamine – Tõnu Seil
3. Ülevaade ESL-i eelarvest ja koostöölepingutest 2016/2017 hooajal – Tõnu Seil ja
alade juhid
4. Ülevaade ESL-i tegevustest ja FIS-i kongressi olulisematest otsustest 2016 juuni
seisuga – Tõnu Seil
5. Informatsioon EOK tegemiste kohta – Reet Hääl
6. Informatsioon ja plaan kohtumiseks liikmesklubide esindajate ja alakomiteedega –
Tõnu Seil, Andreas Laane
7. Üldkogu kokkukutsumisest – Andreas Laane
8. Murdmaasuusatamise peatreeneri Jaanus Teppan’i tutvustus juhatusele – Tõnu Seil,
Arne Tilk
9. Kohapeal algatatud küsimused
P.1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: kinnitada päevakord vastavalt ettepanekule.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. Eelmise (22.06.2016) elektrooniliselt läbi viidud juhatuse koosoleku protokolli
kinnitamine
22.06.2016 toimus ESL-i juhatuse e-posti koosolek teemal murdmaasuusatamise
peatreeneri kandidaadi Jaanus Teppani valimine ja kinnitamine Eesti murdmaasuusatamise
koondise peatreeneri kohusetäitjaks.
Otsus: kinnitada 22.06.2016 toimunud elektroonilise juhatuse koosoleku protokoll.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.3. Ülevaade ESL-i eelarvest ja koostöölepingutest 2016/2017 hooajal
2016/2017 hooaja eelarveid ja tulevikuplaane tutvustati alade kaupa.
Kahevõistlus ja suusahüpped
Priit Talv andis ülevaate hetkeolukorrast, järgmise hooaja plaanidest ning eelarvest. Lisaks
tõi ta murekohana välja, et toetuste laekumiste korrigeerimised ja tasaarveldused toimuvad
peale majandusaasta lõppemist ning see tekitab tagantjärgi puudujääke tulude osas, mis
omakorda põhjustab täiendavaid probleeme eelarves püsimisel.
Lumelaud ja freestyle
Kerstin Kotkas tutvustas möödunud hooaja tegevusi ja tulemusi ning 2016/2017 planeeritud
eelarvet. Eraldi peatreenerit lumelaua ja freestyle aladel pole ning on ainult üks toetaja
erasektorist.

Mäesuusatamine
Reet Hääl tegi kokkuvõtte 2015/2016 hooajast ning 2016/2017 plaanidest ja eelarvest.
Kulupool jääb ilmselt samasse suurusjärku, mis eelmisel hooajal, tulude ja toetajate juurde
leidmisega tegeletakse aktiivselt edasi.
Murdmaasuusatamine
Arne Tilk tutvustas murdmaasuusatamise eelarveseisu. Ala suurtoetaja soovib oma toetuse
eest edaspidi suuremat väljundit saada (teleülekandeid jms), mistõttu võistluste
korraldamiseks jääb oluliselt ressursse puudu. Ettevalmistused järgmiseks hooajaks on juba
alanud, lisaks peatreeneri teemale on väga oluline ka hoolde küsimus.
Otsus: esitatud informatsioon võeti teadmiseks.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
Seoses Kultuuriministeeriumi rahastamise otsusega eraldada ESL-le täiendavalt 45 000
EUR, esitati ettepanek selle jaotamiseks alljärgnevate protsentide alusel:
45 000 EUR
22 500 EUR – alaliidu tegevustoetus:
- Büroo 23% - 5175 EUR,
- Murdmaasuusatamise meeste koondis 17% - 3825 EUR
- Murdmaasuusatamise hooldemeeskond 17% - 3825 EUR
- Kahevõistluse koondis 16,5% - 3712.50 EUR
- Suusahüpete koondis 16,5% - 3712.50 EUR
- Mäesuusatamine 5% - 1125 EUR
- Lumelaud 5% - 1125 EUR
22 500 EUR – noortespordi toetus 16 875 EUR klubidele:
- Murdmaasuusatamine 61,28% - 10 341 EUR
- Suusahüpped ja kahevõistlus 29,79% - 5027 EUR
- Mäesuusatamine 6,59% - 1112 EUR
- Lumelaud 2,34% - 395.90 EUR
5625 EUR alaliidule
Otsus: juhatus nõustus täiendava lisaraha jaotamise ettepanekuga.
Otsus: lepiti kokku, et 2016/2017 hooaja alguses vaadatakse üle toetuste protsentuaalne
jagamine alade kaupa nende populaarsuse, harrastajate arvu, tulemuste jms järgi.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
Lisa:
Põhjusel, et Rapla X-perience Team ja Vaguli Spordiklubi ei ole oma 2015. aasta aruandeid
õigeaegselt esitanud, siis ei saa neile ka eraldatud noortespordi raha välja maksta. Alajuhtide
ettepanek on toetus ümber jagada vastavalt:
1. Rapla X-Perience Team toetus summas 480.90 EUR kanda
Lumeakadeemiale (Kerstin Kotkas)
2. Vaguli SK toetus summas 51.90 EUR kanda Andsumäe SK-le (Priit Talv)

Nõmme

Otsus: ESL-i juhatus kiitis ettepanekud noortespordi toetuste ümberjagamise kohta heaks.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0

P.4. Ülevaade ESL-i tegevustest ja FIS-i kongressi olulisematest otsustest 2016 juuni
seisuga

FIS-i otsused (tehtud 06. - 11.06.2016 kongressil)
Lisa: FIS kongressi kokkuvõte. Sisaldab infot kõikide alade kohta, kalendrid, TD-d, kvoodid,
muudatused reeglites jne. Materjal saadetud tutvumiseks alajuhtidele, kelle kaudu edastatud
ala puudutav info sportlastele ning treeneritele.
Kinnitatud said FIS-i tiitlivõistlused ja kalendritasud aastateks 2016-2018.
Maailmameistrivõistlused
Suusatamine, kahevõistlus, suusahüpped
22.02. - 05.03.2017 Lahti (FIN)
19.02. - 03.03.2019 Seefeld (AUT)
2021 Oberstdorf (GER)
Mäesuusatamine
06.02. - 19.02.2017 St. Moritz (SUI)
05.02. - 17.02.2019 Åre (SWE)
2021 Cortina d´Ampezzo (ITA)
Freestyle ja lumelaud
05.03. - 19.03.2017 Sierra Nevada (ESP)
01.02. - 10.02.2019 Park City (USA)
2021 Zhangijakou (CHN)
Lennumäe MM-d
18.01. - 21.01.2018 Oberstdorf (GER)
2020 Planica (SLO)
Juuniorid ja noored
06.03. - 14.03.2017 FIS Alpine Junior World Ski Championships Åre (SWE)
30.01. - 05.02.2017 FIS Nordic Junior World Ski Championships Park City (USA)
18.02. - 21.02.2017 FIS Snowboard Junior World Championships Klinovec (CZE)
29.01. - 8.02.2018 FIS Alpine Junior World Ski Championships Davos (SUI)
2019 FIS Alpine Junior World Ski Championships in Val di Fassa (ITA)
27.03. - 02.04.2017 FIS Freestyle Junior World Ski Championships Valmalenco (ITA)
01. - 04.03. 2017 FIS Telemark Junior World Ski Championships, Rjukan (NOR)
11.02. – 18.02.2017 Noorte Olümpiafestival Erzurum (TUR),
2019 Noorte Olümpaifestival Sarajevo (BIH)
2020 Noorte taliolümpiamängud Lausanne (SUI)
Olümpiamängud

10.02. - 25.02.2018 OM PyeongChang (KOR)
2022 OM Beijing (CHN)
Kinnitatud FIS-i MK-d Eestis
21.01. - 22.01.2017 Otepää COC kahevõistlus
18.01. - 19.01.2017 Otepää MK murdmaasuusatamine
20.01. - 21.01.2018 Otepää MK kahevõistlus
2019 Otepää MK etapp murdmaasuusatamine
2020 Otepää MK etapp kahevõistlus

FIS-i rahalise toetuse uus süsteem rahvuslikele alaliitudele
FIS on otsustanud rakendada uut ja arusaadavamat rahastamise arvutamise süsteemi, mis
kongressil heaks kiideti. FIS-i eelarve (10 mln CHF) alaliitudele jagamise loogika:
1. Põhiosa rahvuslikele alaliitudele 12.5% kogu FIS-i toetusest
2. Täiendav osa 87.5%
- Kõigil taliolümpiamängude kavas olevatel spordidistsipliinidel aktiivselt
registreeritud sportlaste arv kvoodi alusel (21.875%)
- FIS-i võistluste korraldamine (43.75 %)
- FIS-i korraldatud mäesuusa ja suusaalade võistlustel aktiivne osalemine (21.87 %)
Eestile on 2016/2017 hooajaks uue süsteemi järgi planeeritud vahendid avanevad
oktoobris/novembris 2016.
Täiendavalt FIS-i poolt:
-

FIS Solidarity programmid 2016/2017 – esitamistähtaeg 15.09.2016
FIS Development programmid 2016/2017

Otsus: info FIS-i kongressil arutatud teemade ja otsuste kohta võeti teadmiseks.
ESL info
-

2016/2017 eelarve koostamine koos alajuhtidega
Lepinguvalmidus MK meedia- ja teleõiguste osas Infront vs EBU
Murdmaa küsimused: peatreener, hoolde, varustuse teema
MK-de korraldamisest tulevikus
Raamatupidamine, auditeerimine
KV, hüpete, MS ja FR & LL arengutest
Talialade MM Lahti ja JMM Park City 2017
Meditsiinilise teeninduse tagamine EMV-del

Otsus: Tõnu Seil saadab eraldi võrdluse EBU ja Infronti pakkumiste kohta.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
Lisaks tutvustati võimalikku Big Air ürituse ideed, mis on plaanis läbi viia Vabaduse väljakul
aastatel 2017 ja 2019 ning mille suhtes on Eestist korraldamise vastu huvi üles näidatud.
Konkureeriv sooviavaldus hakata selle ürituse peakorraldajaks, on saabunud ka Soomest.

Otsus: kohtutakse ka teise huvilisega, et välja selgitada võimalik Big Air ürituse korraldaja.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.5. Informatsioon EOK tegemiste kohta
Reet Hääl tutvustas EOK rahastamise strateegia komisjoni liikmeid ja eesmärke ning eelarve
kulu- ja tuluvaldkondi. Samuti andis ülevaate tippspordi- ja kvaliteetspordikomisjonist ning
nende ettepanekutest uuenduste osas. Näiteks kaotada ära koefitsientide süsteem ning selle
asemel fikseerida aasta/kuutoetused, jätkata ainult individuaalsete treenerite toetamisega ja
lõpetada koondise/peatreenerite tegevuse finantseerimine jne. Seejuures on oluline ära
märkida, et kuni 2018. aastani toimib talialade fianntseerimine veel senise süsteemi järgi.
Otsus: info EOK tegemiste kohta võeti teamiseks.
P.6. Informatsioon ja plaan kohtumiseks liikmesklubide esindajate ja alakomiteedega
Andreas Laane ja Tõnu Seil plaanivad kohtumiste käigus tutvuda järjest kõigi alakomiteede
ning liikmesklubide esindajatega.
Otsus: info võeti teamiseks.
P.7. Üldkogu kokkukutsumisest
Arutleti, millal kutsuda kokku Eesti Suusaliidu üldkogu ning millised teemad võiksid olla selle
koosoleku päevakorras. Ettepanekutena esitati majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori
valimine, juhatuse liikmete väljaarvamine.
Otsus: Tõnu Seil uurib, millal valmib E&Y audit ning seejärel täpsustab alakomiteedega, kas
nemad eelistavad üldkogu korraldamiseks augusti lõppu või septembri algust.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.8. Murdmaasuusatamise peatreeneri Jaanus Teppan’i tutvustus juhatusele
Jaanus Teppan tutvustas oma nägemust murdmaasuusatamises arendamist vajavate
valdkondade, võimaluste ja plaanide kohta.
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.9. Kohapeal algatatud küsimused
Esitati ettepanek muuta ESL-i kui organisatsiooni ülesehitust selliselt, et jagada büroo
kolmeks osakonnaks: turundus, üritused ja tippsport, mis peaksid olema koordineeritud
aladeüleselt.
Otsus: kaardistada ära kõik tööülesanded, mis vajavad ESL-is täitmist ning selle põhjal
analüüsida inimressursi koormatust ja töötajate arvu optimaalsust. Eelneva tulemusel on
võimalik välja selgitada muutmist vajavad valdkonnad ning paika panna, kuidas peaks välja
nägema Eesti Suusaliidu uus struktuur.

Koosolek lõppes kell 16:45

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

