Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
24. oktoobril 2017, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Madis Rahu, Reet Hääl, Kaili Ots, Ago Markvardt, Kaspar Kokk,
Kaupo Koplus
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid Tõnu Seil, Kerstin Kotkas, Margot Paali, Suzanne Tahk, Arne Tilk
Puudujad: Kalle Palling, Tõnis Pohla, Tõnu Kull
Kinnitati esitatud päevakord:
1.ESL-i alajuhtide ülevaated alade hooajaeelsest hetkeseisust, eelarvetest
ja FIS-i sügisese seminari olulisematest otsustest
alajuhid
2.Ülevaade ESL-i 2017/2018 eelarve hetkeseisust ning rahastamistaotlustest
sponsoritelt avalikust sektorist, EOK-st ja FIS-lt
Tõnu Seil
3. Avaldused ESL-ist väljaastumiseks ja ESL-i liikmeks saamiseks
Tõnu Seil
4. Murdmaasuusatamise EMV stardimaksude kinnitamine
Kaili Ots
5. Kahevõistluse MK-etapi korraldamise hetkeseisust ja sponsorpakettidest Ago Markvardt
6. Kohapeal algatatud teemad
P.1. ESL-i alajuhtide ülevaated alade hooajaeelsest hetkeseisust, eelarvetest ja FIS-i
sügisese seminari olulisematest otsustest
Reet Hääl ja Margot Paali tutvustasid mäesuusatamise majandusseisu ning olümpiakandidaate. Kuigi naistest keegi treenerite poolt seatud statuudi raames ei kvalifitseerunud,
siis EOK palvel saadetakse olümpiale siiski üks nais mäesuusataja, kes on vajalikud
slaalomi punktid saavutanud ning huvitatud OM-l osalemisest. Lisaks esitati ESL-ile
ettepanek tulevikus luua nn Olümpialootuste Tiim, kuhu kuuluks vähemalt 6 noort ehk igast
alast
esindajad:
kahevõistleja,
lumelaudur,
freestyle-suusataja,
mäesuusataja,
murdmaasuusataja ning suusahüppaja. Loodava tiimi võimaliku sponsorikandidaadiga
tegeletakse.
Kerstin Kotkas tutvustas lumelaudurite ja freestyle-suusatajate tulevikuplaane. Võistlustest
on noortesarjas kavas korraldada 4 etappi: Kiviõlis, Nõmmel, Kuutsemäel ja
Valgehobusemäel. Alanud hooajal jätkab aktiivselt võistlemist vaid üks lumelaudur.
Murdmaasuusatamise arenguid tutvustas Arne Tilk. Võistluskalender on alaliidu juhatuse
poolt kinnitatud, samuti MK-etappidele ja teistele võistlustele pääsemise statuudid. Arutati
Eesti Meedia lepingust tulenevat võimalust noortesarja Suusaajakirja kajastamist ja toetajate
nähtavust selles. Eesmärgiks näidata sarju samas mahus kui eelmisel aastal ERR-s. Toimus
ka suusaaktivistide kogunemine nn „kärajad“ eesmärgiga arutada, mida oodatakse
suusaliidult. Jõuti kokkuleppele, et viiakse läbi 3 ühist laagrit kõikidele murdmaasuusatamise
klubide sportlastele.
Kahevõistlejad tutvustasid oma hooaja plaane toimunud pressikonverentsil ning nüüdseks
on sportlased juba erinevates paikades treenimas. Sponsorite hulka on lisandunud
Ramirent, Polar ja Skiwax. Maru Ehitus jätkab toetajana. Kuigi Graanul Invest otsustas
lõpetada murdmaasuusatamise toetamise, siis on nad nõus toetuse käesoleva hooaja eest
edasi suunama kahevõistlejatele.
Otsus: lepiti kokku, et Tõnu Seil kohtub Eesti Meediaga ja suhtleb ERR-iga, et luua selgust
saatesarja Suusaajakiri tootmise tingimuste ning lepingust tulenevate piirangute osas.
Vajadusel valmisolek ka ise täiendavalt panustada, et saade pikemaks ning sponsorite
nähtavus paremaks muuta.

Otsus: Ago Markvardt valmistab ette materjalid, mille abil Andreas Laane ja Kaspar Kokk
saaksid pöörduda Graanul Invest’i poole, suunamaks nende toetus ümber kahevõistlejatele.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. Ülevaade ESL-i 2017/2018 eelarve hetkeseisust ning rahastamistaotlustest
avalikust sektorist, EOK-st ja FIS-lt
2016. aasta FIS-i kongressil Cancúnis otsustas FIS eraldada riikidele toetust kogusummas
nii rahalise toetusena kui ka eriotstarbelise toetusena. FIS-i reeglite järgi antakse rahalisi
vahendeid ainult Suusaliidu tegevuse korraldamiseks, arendamiseks ja edendamiseks,
kusjuures otsus rahalise toetuse jaotamise ning kasutamise kohta kuulub ESL-i
ainupädevusse. Tuleb arvestada, et FIS tasaarveldab antava toetuse seest FIS-i
liikmemaksud, kalendri- ja registreerimistasud jms kulud.
Edasiste võimalike taotluste esitamise tähtajad on välja toodud alljärgnevalt:
• Kultuuriministeeriumi tegevustoetus ja noortespordi toetus 2018
• Kultuuriministeeriumi liikumisharrastuse projektide toetamise taotlusvoor
• Hasartmängumaksu Nõukogu aastaprojektid 2018, tähtaeg 15. november 2017
• Kultuurkapitali aastaprojektid 2018, tähtaeg 20. november 2017
• Rahvusvaheliste spordisündmuste toetamise taotlusvoor, tähtaeg 10. november
2017
• EAS-i rahvusvaheliste spordiürituste toetamise fond, tähtaeg 12. jaanuar 2018
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.3. Avaldused ESL-ist väljaastumiseks ja ESL-i liikmeks saamiseks
Kerstin Kotkas ja Tõnu Seil tutvustasid avalduse esitanud klubide tausta. MTÜ BX Klubi
soovib ESL-ist välja astuda ning MTÜ Lumekool, MTÜ Paluküla ja MTÜ Spordiklubi Airpark
ESL-i liikmeks saada.
Otsus: võtta ESL-i liikmeteks vastu MTÜ Lumekool, MTÜ Paluküla ja MTÜ Spordiklubi
Airpark ning lõpetada MTÜ BX Klubi liikmestaatus.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. Murdmaasuusatamise EMV stardimaksude kinnitamine
EMV korraldajal on õigus kehtestada stardimaksud, ent mitte suuremad kui ESL-i juhatuse
poolt kehtestatud stardimaksu määrad, mis on hetkel järgnevad: ENoMV-l 5 EUR, ENoMV
teatevõistkonnale 10 EUR; EMV täiskasvanutele 10 EUR ja noortele kuni MN18 7 EUR
(EMV FIS võistlusena täiskasvanutele 15 EUR ja noortele kuni MN18 7 EUR) ning EMV
teatevõistkonnale 15 EUR. Alakomitee esitas juhatusele kinnitamiseks otsuse tõsta ENoMV
stardimaksu seniselt 3 EUR-lt 5 EUR-ni ja 7 EUR-lt 10 EUR-ni.
Otsus: nõus stardimaksude tõstmisega vastavalt alakomitee poolt esitatud ettepanekule.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.5. Kahevõistluse MK-etapi korraldamise hetkeseisust ja sponsorpakettidest
Ago Markvardt tutvustas hetkeolukorda kahevõistluse MK-etapi ettevalmistuste osas.
Positiivsena võib välja tuua, et tehnilistes küsimustes probleeme ei esine, meeskond on
põhimõtteliselt koos, töö turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas käib ning plaanis on
korraldada pressikonverents, tõenäoliselt 30. oktoobril. Toetajate paketid on kokku pandud
ja erinevatele ettevõtetele välja saadetud. Lisaks tulevad müüki Allar Levandi Calgrary
olümpiapronksi 30. aastapäeva puhul VIP-piletid hinnaga 88 EUR, mis sisaldavad kohtumist
legendaarse sportlasega ja tagavad sissepääsu terve nädalavahetuse jooksul. Eraldi VIPtelki 2018.a MK-etapi raames ei püstitada, vaid üks suurem telk, kus üks sektsioon on
kutsutud külalistele.

Enamiku eelarvest katab Eesti riik, täiendavate tuludena on arvestatud ka piletimüügist ning
osalustasudest laekuvate rahadega. Kuludest moodustavad suurima osa teleülekanded, mis
on planeeritust oluliselt kallimaks kujunenud. Vajalik tehnika ja ülekande režissöör on tellitud
Soomest. Kui peaks tekkima vajadus, on valmidus kasutusele võtta kärpeplaan.
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.6. Kohapeal algatatud teemad
Seni EOK poolt kinni hoitud sportlaste ettevalmistuse tarbeks määratud toetussummad
perioodi mai-september 2017 eest, on nüüdseks üle kantud ESL-i kontole, ent küsimus on,
mille alusel seda edasi kanda sportlastele, kes pole Eesti Suusaliiduga lepingut
allkirjastanud. Kuivõrd toetuste väljamaksmise ja MK-etapil starti saamise otsused ei ole
omavahel seotud, on mõistlik neid käsitleda samuti eraldi.
Küsitavaid kohti on aga veelgi. Näiteks, kes peaks maksma koondislaste litsensitasud?
Kuidas lahendada sportlaste kindlustamine? Kas juhul kui ESL-i sponsorite logodega pinda
ära ei täida, võib võistlusriietel eksponeerida ka isiklike sponsorite logosid?
Karol Kovanen on avaldanud soovi hakata vahendajaks Team Haanja ja ESL-i vastasseisu
lahendamisel, mistõttu tõstatati küsimus, kuidas sellele ettepanekule reageerida.
Otsus: teha avalikuks kõik toetussummad, mida ESL sportlastele igakuiselt välja maksab
ning tunnistada, et praegune juhatus ei olnud teadlik lepingute olemasolust, mida varasem
ESL-i sekretariaat pole avalikustanud.
Otsus: lepiti kokku, et Siim Sukleselt EOK-st küsitakse kirjalikult hinnangut, kuidas käituda
tulenevalt EOK ja ESL-i vahelises lepingus ning 4 sportlase poolt allkirjastatud lepingus
sätestatud tingimustest toetussummade edasikandmise osas. ESL-i nägemuses nendele
sportlastele, kes pole ESL-iga lepingut allkirjastanud, ei ole juriidilist alust väljamakse
tegemiseks.
Otsus: Eesti Suusaliidu poolt kindlustatakse vaid neid sportlasi, kes on ESL-iga lepingu
sõlminud.
Otsus: ESL on nõus, et Karol Kovanen hakkab vahendajaks suhete parandamisel Team
Haanja esindajatega. Temaga kohtumise järgselt otsustatakse neljale varasemalt lepingu
sõlminud sportlasele ülekande tegemine.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
Koosoleku lõpp kell 17:00
Andreas Laane
Koosoleku juhataja

