Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
24. november 2016 kell 15:00 – 17:00 Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Reet Hääl, Kaspar Kokk, Kaupo Koplus, Tõnis
Pohla, Tõnu Kull, Ago Markvardt, Paavo Otsus.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osales: Tõnu Seil
Puudujad: Riho Roosipõld, Madis Rahu
Päevakord:
1.
Päevakorra kinnitamine
2.
ESL-i uuest juhatusest ja ülesannete jaotusest
3.
ESL-i büroo uuest struktuurist ja tööülesannete jaotusest
4.
Tehvandi Spordikeskuse SA põhikirja muutmine
5.
ESL-i eelarvest ja hooaja kalendrite hetkeseisust
6.
Olukord lepingute ja ESL-i sponsoritega
7.
Kohapeal algatatud küsimused
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P.1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: kinnitati päevakord vastavalt ettepanekule.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. ESL-i uuest juhatusest ja ülesannete jaotusest
Juhatusest lahkusid omal soovil Arti Arakas, Rainer Tammet ja Robert Peets. Uuteks
juhatuse liikmteks valiti Paavo Otsus, Tõnu Kull, Madis Rahu ning Riho Roosipõld.
Kohalviibinud uued juhatuse liikmed tutvustasid ennast.
Otsus: lepiti kokku, et Tõnu Seil esitab ettepaneku, kuidas jagada juhatuse liikmete vahel
konkreetsed vastutusvaldkonnad.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.3. ESL-i büroo uuest struktuurist ja tööülesannete jaotusest
Büroo uus struktuur koosneb viiest palgalisest ametikohast: peasekretär ja 4 alajuhti. Töölt
lahkunud turundusspetsialisti ülesanded jagati ära alajuhtide vahel. Juriidilistel teemadel on
soov
jätkata
koostööd
advokaadibürooga
Rask.
Välja
on
vahetatud
ka
raamatupidamisteenuse pakkuja.
Lepiti kokku, et vastavalt uuele struktuurile ja muutunud tööülesannetele korrrigeeritakse
olemasolevaid ametijuhendeid, vajadusel koostatakse uued.
Otsus: Tõnu Seil täiendab ametijuhendeid.
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. Tehvandi Spordikeskuse SA põhikirja muutmine
Kultuuriministeerium on välja saatnud teavituse, et tulenevalt seadusemuudatustest, tuleb
kooskõlastada uues redaktsioonis ka Tehvandi Spordikeskuse SA põhikiri. Kõige olulisem
sisuline muudatus kätkeb endas sõnastuse muutmist, et juhatuse liikmeid on kuni seitse.
Otsus: muuta Tehvandi Spordikeskuse SA põhikirja vastavalt ettepanekule.
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0, Kalle Palling ei osalenud hääletamisel
P.5. ESL-i eelarvest ja hooaja kalendrite hetkeseisust

Eelarveseis ei ole oluliselt muutunud võrreldes viimase juhatuse koosolekuga. EOK toetus
on suurem kui eelmisel aastal, sest koefitsient seoses olümpiamängude lähenemisega
kasvab. Lõplik info kõigi toetuste kohta peaks selguma detsembri teisel nädalal, peale mida
saab otsustada, kas alade protsentuaalsed osakaalud vastavalt sportlaste tulemustele ümber
jagada või mitte.
Samuti tekkis diskussioon, kas peatreeneri ametikohta on vaja säilitada, sest sisuliselt täidab
ta mänedzeri rolli.
Otsus: kuni käimasoleva olümpiatsükli lõpuni hoitakse peatreeneri positsioon alles. Peale
seda võib süsteemi vajadusest lähtuvalt üle vaadata.
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0, Kalle Palling ei osalenud hääletamisel
Lepiti kokku, et alates 30.11.2016 kajastatakse alakomiteede jooksva rahandusaasta st 1.05.
- 30.04. perioodi kasumiaruannetes viimasel real eelmise rahandusaasta ületulev jääk
konstandina igakuiselt. Fikseeriti seis 30.04.2015 ületulevate jääkide osas.
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0, Kalle Palling ei osalenud hääletamisel
Tõnu Seil andis ülevaate võistluskalendritest alade lõikes.
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.6. Olukord lepingute ja ESL-i sponsoritega
Käesoleval nädalal tõusis teravalt päevakorrale küsimus, kas need sportlased, kes ei ole
Eesti Suusaliiduga lepingut sõlminud, saavad startida nädalavahetusel toimuval MK-etapil.
Uutele juhatuse liikmetele tehti põgus tagasivaade sportlaste lepingu teemal tekkinud
vaidluse asjaolude ja käigule. Juulis 2016 tutvustati lepingut sportlastele kõigis
alakomiteedes, tagasiside lepingu mittesobivuse kohta saabus vaid valitud sportlastelt
murdmaa alakomitees. Augusti keskel 2016 toimus järgmine aruteluring lepingu teemal,
millele järgnes mitu kuud vaikust ning 11. oktoobril saabunud e-kiri Team Haanja
advokaadilt, mis ei sisaldanud ühtegi konkreetset muudatusettepanekut, vaid ainult
kommentaarid, millised lepingus sisalduvad punktid esindatavatele sportlastele ei sobi.
Nüüdseks on saabunud ka sisulised ettepanekud, millest mõned on adekvaatsed aga mitte
kõik.
ESL-i presidendi hinnangul tuleb lepingus väga selgelt määratleda antidopinguteema, logode
paigutus vormidel ja suhtlus meediaga. Kuivõrd peale eelmise juhatuse valimist on Team
Haanja ESL-ile süstemaatiliselt vastutöötanud, kasutanud venitamistaktikat ning tekitanud
alaliiduvaenulike väljaütlemistega ajakirjanduses olukorra, kus talispordi üleüldine maine on
saanud oluliselt kahjustada ning mille tulemusel sponsorid on avaldanud soovi
toetuslepinguid lõpetada, ei ole võimalik neil teemadel kokkuleppele jõudmata koostööd
teha.
Tekkis arutelu, kas käesoleval nädalavahetusel toimuval MK-etapil lubada starti ka ilma
kehtiva lepinguta sportlased.
Otsus: juhatus on valmis omapoolse viimase vastutuleku märgiks murdmaasuusatajad
käesoleval nädalavahetusel MK-etapi starti lubama, ent järgnevatel etappidel erandeid ei
tehta ning võistlema pääsevad vaid lepingu allkirjastanud sportlased.
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0, Kalle Palling ei hääletanud
Järgmiste sammudena kooskõlastati tegevusplaan, mille raames ESL saadab esmaspäeval
28.11.2016 sportlastele välja lepingu lõpliku redaktsiooni. Allkirjastatud lepingute
tagastamise tähtajaks on määratud kolmapäev 30.11.2016 kell 17:00, mis on eelduseks
järgmistel MK-etappidel startimiseks.

Otsus: Tõnu Seil, Kaupo Koplus, Kaspar Kokk ja Paavo Otsus vastutavad ESL-i poolt
lepingu lõpliku teksti koostamise eest ning suhtlevad selle allkirjastamise teemal Team
Haanja esindajate Mati Alaveri ning advokaatidega.
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0, Kalle Palling ei hääletanud
Samuti esitati küsimus, kuidas toimida EOK poolt makstavate igakuiste C-kategooria
sportlaste stipendiumitega, mille väljamakse peaks toimuma sportlase ja ESL-i vahelise
lepingu alusel.
Otsus: peatada EOK toetuste ülekanded sportlastele kuni lepingu allkirjastamiseni.
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0, Kalle Palling ei hääletanud
Jõuti tõdemuseni, et tulevikus sääraseid olukordi vältida, peab sätestama tähtaja, mille
jooksul enne uue hooaja algust peab sportlase leping olema allkirjastatud.
P.7. Kohapeal algatatud küsimused
Tutvustati Otepää MK-etapi ettevalmistuste seisu ja eelarvet, millest suur osa moodustab
EAS-i toetus. Peasponsorit pole õnnestunud veel leida. Positiivsena võib välja tuua, et
katteallikad on leitud kõigile peamistele kulukohtadele, kusjuures piletimüügi tulu pole sinna
sisse arvestatud. Kui MK-etapi korraldamisega teenitakse kasumit, siis on ESL-i juhatuse
otsus, kuidas seda kasutada. Samuti tuleb suusaliidul vastutada, kui jäädakse kahjumisse.
Otsus: info võeti teadmiseks.

Koosolek lõppes kell 17:00

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

