Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
05. september 2016 kell 15:00 – 17:00 Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Reet Hääl, Tõnis Pohla, Ago Markvardt, Riho
Roosipõld.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Jaak Mae päevakorra punkti nr 2 juures, Arne Tilk päevakorra
punkti nr 7 juures.
Puudujad: Robert Peets, Arti Arakas, Rainer Tammet, Kaspar Kokk, Kaupo Koplus.
Päevakord:
1.
Päevakorra kinnitamine
Andreas Laane
2.
2017.a. Otepää MK-etapi läbiviimise hetkeseisust ja eelarvest
Jaak Mae
3.
Informatsioon ja otsused murdmaakoondise logode jaotusest
Tõnu Seil
4.
ESL-i 2016/2017 eelarve arutelu ja kinnitamine
Tõnu Seil
5.
Üldkogu kokkukutsumisest ja päevakorrast
Andreas Laane, Tõnu Seil
6.
ESL-i büroo struktuurist
Tõnu Seil, Ago Markvardt
7.
Kohapeal algatatud küsimused

P.1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: kinnitati päevakord vastavalt ettepanekule.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. 2017.a. Otepää MK-etapi läbiviimise hetkeseisust ja eelarvest
Jaak Mae tutvustas 18.-19. veebruaril 2017. aastal Otepääl toimuva FIS-i MK-etapi
korralduskomitee liikmeid. Teleülekannete jaoks on tehtud 2 pakkumist, mille põhjal esitati
ettepanek sõlmida leping Raivo Suviste poolt esindatava teenusepakkujaga BEC. Tegemist
on tugeva meeskonnaga, kuhu kuuluvad oma ala professionaalid, muuhulgas ERR-ist ja
mujalt. Turvateenuse osas on plaanis küsida pakkumist USS Security’lt või G4S-ilt. Riietuse
osas soovitati pöörduda ka Sportland’i poole. Võistluse peasponsor on hetkel veel puudu,
eelmine aasta oli selleks Tallink. Kõige suurema summa panustab praegu MK korraldamise
eelarvesse EAS. 2017. a võistluse puhul on näiteks juba teada, et auhinnafond läheb
suuremaks võrreldes varasemaga.
Otsus: lisada Tõnu Seil 2017. aasta Otepää MK-etapi meeskonna liikmete hulka, kes on
tegevustesse kaasatud ning kellele regulaarselt raporteeritakse.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
Edasiste tegevustena on plaanis jätkata täiendavate toetajate otsimisega. Finantsiliselt
muudab olukorra keerulisemaks tõsiasi, et Tehvandil on võistlusi korraldada väga kallis.
Esitati ettepanek, et Eesti Suusaliit kui Tehvandi Spordikeskuse SA asutaja- ning nõukogu
liige võiks astuda läbirääkimistesse võimalike soodsamate tingimuste osas.
Lisaks tõstatati küsimus, kas sprindi rada on liiga raske, ent siinkohal tõdeti, et raja profiil on
juba FIS-i saadetud ning seda ei õnnestu enam muuta. Pigem on mõistlik uuesti seda teemat
enne järgmist MK-d arutada.
Otsus: lisada 2017. aasta Otepää MK-etapi korraldamise eelarve juurde võrdlus eelmise
aasta sama võistluse eelarvega. Lisaks koostada eraldi tabel, mille põhjal hakatakse
juhatuse liikmetele esitama vahekokkuvõtteid tegevuste ja tulemuste kohta.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0

FIS-i Kahevõistluse Kontinentaal karikasarja etapi, mis toimub 21.-22. jaanuaril 2017.a
Tehvandil, ettevalmistustes on hetkel rohkem lahendamata küsimusi. Kindlasti oleks vaja
korraldusmeeskonda uusi inimesi kaasata, sest hetkel vastutab üks inimene liiga paljude
valdkondade eest, mis on riskantne võistluse õnnestumise aspektist. Praegune kulueelarve
tundub realistlik.
Otsus: info võeti teadmiseks.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
P.3. Informatsioon ja otsused murdmaakoondise logode jaotusest
Varasemalt Ilves-Extra (ISC) poolt murdmaakoondisele toodetud riiete asendamiseks on
omapoolse hinnapakkumise esitanud kaubamärk No Name. Võrreldes teiste alternatiividega
on nende hinna ja kvaliteedi suhe kõige parem. Samuti tellib nende käest riideid ka EOK.
Kuigi riiete disain ei pälvinud kõigi heakskiitu, siis uut versiooni ei jõua enam välja töötada,
kuivõrd koondise riiete tellimus on vaja esitada nädala jooksul.
Otsus: kaasata järgmisel hooajal koondise riiete disaini väljatöötamisse ka eesti noori
moekunstnikke.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
Team Haanja on teinud nõudmispalve, millega nad soovivad 250cm² riiete pinnast ja mütsi
esilogo kohta oma sponsorite jaoks. Põhjendusena on ära märgitud, et nad on pidamas
läbirääkimisi kahe potentsiaalse toetajaga, kellele on vaja väljundit pakkuda.
Otsus: ESL võimaldab Team Haanja’le oma sponsorite logode jaoks 250cm² riiete pinnast,
ent mütsi esilogo koht on Eesti lipu jaoks.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. ESL-i 2016/2017 eelarve arutelu ja kinnitamine
Vaadeldes ESL-i 2016/2017 hooaja eelarvet tõstatati küsimus, mis kuulub bürookulude alla.
Otsus: Tõnu Seil kirjutab detailselt lahti ja esitab juhatuse liikmetele selgitused, millest
moodustuvad bürookulud.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
Tekkis diskussioon, kuidas kokku leppida, millistest võistlustest osavõtt võiks olla sportlaste
jaoks ESL-i poolt finantseeritud.
Otsus: küsida sportlastelt ja treeneritelt sisendit, millistest etappidest osavõtt nende
hinnangul enim ESL-i poolset finantseerimist vajaks.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
P.5. Üldkogu kokkukutsumisest ja päevakorrast
Kolmapäeval (07.09.2016) selgub, millal valmib ESL-i auditi lõplik versioon ning seejärel
saab otsustada üldkogu kokkukutsumise aja.
Otsus: konkreetne kuupäev, mil üldkogu toimub, lepitakse kokku eraldi e-kirja koosoleku
käigus peale 07.09.2016.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
P.6. ESL-i büroo struktuurist
Tutvustati ettepanekut jagada ESL-i struktuur ja sellest tulenevalt töötajate funktsioonid viide
valdkonda – tippsport, finants, kommunikatsioon, turundus ning harrastus/klubid. Üldist
kontseptsiooni tuleb kindlasti veel edasi arendada ning kaaluda erinevaid võimalusi, kas ehk
näiteks turundus- ja kommunikatsiooniteenust sisse osta mõne agentuuri käest või ise teha
jne. Esmajärjekorras on vajalik täita kaks rolli - leida inimesed, kes tegeleks
sponsorsuhetega ja vastutaks sisekommunikatsiooni eest. Samuti vajab lahendamist
alakomiteede ning alajuhtide funktsioonide küsimus ja tegevsportlaste alakomiteesse
kuulumise teema.

Üldiselt on suusaliidus probleemiks, et kõik konkureerivad kõigiga. Seda nii oma alale
sponsorite kui harrastajate leidmisel. ESL-il võiks olla keskne roll kõigi talialade
populariseerimisel.
Otsus: kinnitada esialgne ESL-i struktuuri kontseptsioon, mida edasi arendada.
Otsus: alakomiteede statuudid tuleb ümber kujundada selliselt, et tegevsportlane ei saa olla
samaaegselt alakomitee liige.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
P.7. Kohapeal algatatud küsimused
Tõnu Seil ja Andreas Laane tegid kokkuvõtte 15.08.2016 Jõulumäel toimunud murdmaa
suusaklubide esindajate koosolekust. Koosolekul tõstatatud murdmaasuusatamise
alakomitee reglemendi parandused paluti esitada ESL-i juhatusele kinnitamiseks esimesel
võimalusel.
Samuti tutvustas Tõnu Seil 01.09.2016 Eesti Olümpiakomitees toimunud koosoleku
protokolli. ESL-i seisukoht on, et loomulikult peavad kõik rahad, mis on sportlastele
eraldatud, jõudma nendeni. Ent distsipliini säilimiseks tuleks kokku leppida, kuidas sportlased
tõendavad ära oma kulud, mida kaetakse ettevalmistustoetustest.
Viidatud EOK protokolli punkti nr 3 sisu on ESL-i juhatuse liikmetele arusaamatu põhjusel, et
kuidas saab Team Haanja taganeda oma lubadusest finantseerida 50% ulatuses
hooldemeeskonna eelarvet, kui kokkulepe, et rahalised vahendid suunatakse osaliselt
hooldekulude katmiseks, on tehtud ESL-i ja sportlaste mitte Team Haanja vahel.
Lisaks on kummaline, et antud teemat arutatakse konkreetset alaliitu diskussioonist välja
jättes. See tekitab küsimuse, kas EOK võtab üle ESL-i funktsioonid ning piirab sellega Eesti
Suusaliidule antud õigusi ja volitusi. Kokkuvõtteks peavad ESL-i juhatuse liikmed
mõistmatuks ning taunimisväärseks, et EOK suusaalade koordinaator Reet Hääl polnud
viidatud 01.09.2016 toimunud koosolekule kutsutud ega teemakäsitlusse kaasatud.
Selleks, et Eesti Suusaliit oleks võimeline finantseerima hooldekulud kogu lepingu ulatuses,
tuleb puuduolev summa leida MK-etappide eelarvest ehk alternatiiv oleks, kui ESL määrab 5
etappi, kus osalemise kulud kaetakse ja kõikidel teistel võistlustel tuleks sportlasel käia enda
rahalistest vahenditest. Sellisel juhul ei tagane ESL oma lubadusest.
Otsus: edastada EOK-le Eesti Suusaliidu poolsed seisukohad 01.09.2016 protokolli kohta,
et tegemist peaks olema ESL-i sisese otsusega.
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0
Koosolek lõppes kell 18:15

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

