Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
17. juulil 2017, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 10:00
Osalesid: Andreas Laane, Madis Rahu, Tõnu Kull, Reet Hääl, Ago Markvardt, Riho
Roosipõld
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid Tõnu Seil, Suzanne Tahk, Kerstin Kotkas, Priit Talv, Arne Tilk,
Rauno Loit
Puudujad: Kaspar Kokk, Kaupo Koplus, Paavo Otsus, Tõnis Pohla, Kalle Palling
(osales hääletamisel telefoni teel)
Kinnitati esitatud päevakord:
1. 2016/2017 ESL-i majandusaasta kokkuvõte
2. 2017/2018 ESL-i hooaja eelarvete tutvustus
3. MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi avaldus ESL-i liikmesklubiks astumiseks
4. 2018. a. kahevõistluse maailmakarikaetapi tegevuste ülevaade ja juhi kinnitamine
5. Informatsioon EOK poolt koostatud ja EOK täiskogu poolt vastu võetud
dokumendist
ning põhimõtetest „Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis“
6. ESL-i üldkogu toimumise ja päevakorra arutelu
P.1. 2016/2017 ESL-i majandusaasta kokkuvõte
Tõnu Seil presenteeris ESL-i kasumiaruannet ja bilanssi 2016/2017 majandusaasta
kohta. Lühidalt kokku võttes õnnestus majandusaasta lõpetada positiivselt.
Otsus: kiita heaks lõppenud majandusaasta aruanne vastavalt presenteeritud
materjalidele ja esitada üldkogule kinnitamiseks.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. 2017/2018 ESL-i hooaja eelarvete tutvustus
Tõnu Seil tutvustas 2017/2018 hooaja eelarve formaati ja sisu. Esitati ettepanek
lisada sinna ka projektipõhised tegevused nagu näiteks Maru Mägi, Suusabuss jms.
Lisaks tõi iga ala juht välja märksõnad alanud hooaja peamiste plaanide, tegevuste
ja kulude/tulude kohta.
Kerstin Kotkas esitles freestyle’i ja lumelaua eelarvet. Kõige suurem väljakutse on
noortesarjale nimisponsori leidmine. Positiivsena võib välja tuua, et eelmisel aastal
sai mitu uut treenerit välja koolitatud ning käesoleval hooajal on kavas koostöös
Tõnis Sildaru ja Tallinna Ülikooliga luua freestyle treeneri kutsestandard. Lisaks on
võetud eesmärgiks freestyle’i materjalide koostamine ning tootmine.
Rauno Loit tõi välja, et kahevõistluse eelarves on hooldekulud kasvanud, kuivõrd
värvati üks täiendav hooldemees. Kulude rea moodustavad suures plaanis
ettevalmistus ja võistluskulud. Tänu sellele, et sportlased on harjunud elama ja
reisima tagasihoidlikes tingimustes, saab osaleda kõikidel planeeritud võistlustel ning
seejuures õnnestub veel eelarvega plussi jääda. Abi on kindlasti ka sellest, et EOK
on valmis jätkama varasemalt Kaarel Nurmsalu’le määratud toetuse maksmist peale
tema sportlaskarjäärist loobumist mõnele noorele sportlasele. Samuti maksab FIS
kinni kolme suusahüppaja FIS-i võistlustel osalemise. Täiendavate rahaliste
vahendite kaasamiseks on koostatud on ka sponsorpaketid.

Mäesuusatamise valdkonnast tegi kokkuvõtte Reet Hääl. Koostöö toimib sisuliselt 3
aktiivse sponsoriga, noortesari on vajalike ressurssidega kaetud ja suuri muresid
pole. Samas tõsiasi on see, et alaga tegelemine on väga kallis ning lapsevanemad
panustavad suurel määral. Möödunud hooajal soetati rajapiirdeid, hooldusvahendeid
jms, mis on pikalt puudu olnud. Samuti tehti koostööd lätlastega ning korraldati
ühiseid võistlusi. Eesti meistrivõistlused viidi läbi Soomes.
Murdmaasuusatamise hetkeseisu tutvustas Arne Tilk. Positiivne on see, et üks
eraklubi toimib hästi aga suur meediasõda, mis selle sportlaste ESL-iga
vastandumisel kaasneb, on äärmiselt negatiivne kogu ala jaoks. Seetõttu valitseb
risk, et isegi EOK toetused on ohus, sest sportlased ei ole lepinguid allkirjastanud.
Praeguste tippsportlaste kesised tulemused ja ala üldine maine paneb noored
murdmaasuusatajad väga keerulisse olukorda. Ent alajuhil säilib lootus, et augusti
jooksul saabub selgus EOK toetuste, hoolderahade jms jagamise osas, misjärel
saab murdmaasuusatamise eelarveread samuti täpsemalt paika.
Büroo üldkulud on eelarves ridade kaupa lahti kirjutatud. Sellest tõstatus ka küsimus
kontori kolimise kohta EOK-ga samasse majja. Problemaatilised on praeguse Lõõtsa
8 aadressil asuva kontori rendilepingu tingimused. Alternatiivina EOK majja
kolimisele kaalutakse ka võimalust leida sobivamad ruumid praeguses asukohas,
kuivõrd Telia kolis sealt välja.
Otsus: Tõnu Seil lisab nädala jooksul eelarvefaili info eelmiste perioodide kohta.
Otsus: Priit Talv täpsustab lähipäevil, kas kahevõistluse ja suusahüpete eelarvesse
on nn kokkuleppel likvideeritud varasem võlg sisse arvestatud või juba välja võetud.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.3. MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi avaldus ESL-i liikmesklubiks
astumiseks
MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi esitas avalduse, MTÜ liikmete nimekirja ja
MTÜ põhikirja ESL-i liikmesklubiks astumiseks.
Otsus: võtta MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi ESL-i liikmeks.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. 2018. a. kahevõistluse maailmakarikaetapi tegevuste ülevaade ja juhi
kinnitamine
Ago Markvardt tutvustas 2018. a kahevõistluse maailmakarikaetapi korraldamise
eelarvet, tulusid ja kulusid. Käesolevaks hetkeks on hangitud ka esialgsed
hinnapakkumised majutuse ja toitlustuse kohta nii Tehvandilt kui Käärikult. Lume
tootmise pakutud hind tundub päris kallis. Eelarvesse pole sisse arvestatud ei
piletitulu ega kaubanduspindade renditulu, kuivõrd kaalutakse võimalust korraldada
tasuta sissepääsuga üritus. Selgelt fikseeritud on aga võistlejate kulu (travelmoney –
tiimide majutus ja transport),
Otsus: Ago Markvardt kinnitati MK korraldusjuhiks, esitatud info võeti teadmiseks
ning kinnitati, et ESL pakub igakülgset organisatoorset tuge võistluste
korralduskomiteele, muuhulgas sponsorite leidmisel.
P.5. Informatsioon EOK poolt koostatud ja EOK täiskogu poolt vastu võetud
dokumendist ning põhimõtetest „Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis“

Tõnu Seil tutvustas EOK poolt koostatud soovituslikku dokumenti ja esitas
ettepaneku, et ESL võiks selle algatusega ühineda. Ideaalis näeb protsess välja
selline, et kõigepealt kinnitavad hea tava järgimise spordialaliidud ning seejärel
viiakse teadmine klubide tasandile.
Otsus: ESL kinnitab omalt poolt EOK hea juhtimise tava järgimist.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.6. ESL-i üldkogu toimumise ja päevakorra arutelu
Tõnu Seil tutvustas päevakorrapunkte, mida on plaanis üldkogul käsitleda. Seni pole
ettepanekuid päevakorda täiendavate teemade lisamise kohta esitatud ega uue
potentsiaalse presidendi kandidatuuri üles seatud.
Otsus: korraldada järgmine juhatuse koosolek enne ESL-i üldkogu 3. augustil kell
13:00 Ülemiste hotelli konverentsikeskuses.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
Koosoleku lõpp kell 12:00

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

