Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
9. mail 2018, Eesti Suusaliidu büroos, Sõjakooli 10, Tallinn
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Kaili Ots, Reet Hääl, Tõnu Kull, Kaupo Koplus, Ago Markvardt
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Kerstin Kotkas, Margot Paali, Ergo Leibak
Puudujad: Kaspar Kokk, Kalle Palling, Madis Rahu, Tõnis Pohla
Kinnitati esitatud päevakord:
1. 2017/2018 ESL-i majandusaasta aruande koostamise hetkeseisust
2. 2018/2019 hooaja alade eesmärkidest ja ESL-i eelarve kokkupanemise alustest
3. ESL-i 2017/2018 hooaja lõpetamisest
4. ESL-i üldkogust ja tulevikust
5. Kohapeal algatatud teemad
P.1. 2017/2018 ESL-i majandusaasta aruande koostamise hetkeseisust
Majandusaasta aruannet hetkel veel koostatakse, kuid lühidalt võib öelda, et nii tulude kui
kuludega on üsna sarnane seis, mis eelmisel aastal. Kahevõistluse MK-etapi korraldamata
jätmisega täiendavaid kulusid ei kaasnenud. Lõplik versioon aruandest valmib enne järgmist
ESL-i juhatuse koosolekut, mil see kinnitamiseks esitatakse.
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.2. 2018/2019 hooaja alade eesmärkidest ja ESL-i eelarve kokkupanemise alustest
Stardiplatvorm on kehvem kui eelmisel hooajal, sest EOK-poolsed personaalsed toetused
sportlastele on vähenenud. 2018/2019 hooajaks on hetkel kindlaid vahendeid alade
arendamiseks eelarves 500 000 eur ulatuses, kuid on lootust et riigipoolne panus suureneb
selleks hooajaks aasta lõpus riigieelarve kinnitamise käigus veelgi. Samuti töötatakse
erasektorist raha leidmisega. Alates 1. jaanuarist 2019 võivad muutuda stipendiumide
väljamaksmise määrad, kehtima hakkavad uued nõuded stipendiumi väljamakse piiri osas.
Erasektori toetajatest on lepinguliselt teada, et järgmisel hooajal jätkavad näiteks Ithal
Kraanad ja Eesti Meedia, ent ülejäänud sponsoritega veel läbirääkimised käivad.
Reet Hääl andis ülevaate mäesuusatamise hetkeolukorrast. Seoses tõenäoliselt aset leidva
juhatuse vahetumisega alates järgmisest hooajast jagati ära ainult sihtotstarbelised toetused
ning ülejäänu jääb juba uue juhatuse otsustuspädevusse. Uusi sponsoreid silmpiiril ei ole
aga loodetavasti olemasolevad jätkavad. 28. mail on plaanis kinnitada ka majandusaasta, et
senine juhatus saaks koos hooaja lõpuga kõik pooleliolevad teemad kokku võtta.
Murdmaasuusatamise aktuaalseid teemasid esitles Ergo Leibak. Meile on pakutud võimalust
korraldada Põhjamaade noorte murdmaasuusatamise meistrivõistluste etapp 25.-27.
jaanuaril 2019 Otepääl. Kui arvutused ja prognoosid näitavad, et tegemist pole kahjumliku
ettevõtmisega, oleks soov see ettepanek vastu võtta. Selleks võrreldakse viimase Eestis
korraldatud Põhjamaade meistrivõistluste etapi eelarvet ja võimalusi, mille põhjal on otsust
lihtsam langetada.
Sisuliselt on murdmaasuusatamises kolm eri koondist: noorte, juunioride ja täiskasvanute
koondis. Päevakorral on taas sportlase lepingute sõlmimine Team Haanjasse kuuluvate
sportlastega, kellest senise 9 liikme asemel esindab nende advokaat hetkel 6-te.

Eriarvamusel ollakse ESL-i sponsorite logode võistlusvormil eksponeerimise osas. Kui ESL
loobuks omapoolsetest tingimusest, siis saaksime täiendavaid rahalisi vahendeid suunata
järelkasvule või otse mõnele tublile noorele sportlasele. Kuivõrd eesseisval hooajal jätkuvad
kõik noortesarjad ja samuti koostöö Suusabussidega, siis järelkasvuga tundub pilt
positiivsem.
Rauno Loit tutvustas suusahüppajate ja kahevõistlejate seas valitsevat olukorda. EOK
toetused on jõuliselt vähenenud ning hetkel tundub, et ligi poole eelarvest moodustavad uuel
hooajal sponsorid erasektorist. Isegi kui toetajaid juurde ei tule, peaks rahavoog 2018/2019
hooajal siiski positiivseks jääma. Vaatamata sellele, et Kevin Maltsev ja Artti Aigro on ennast
juba heade tulemustega tõestanud, otsustas EOK kahjuks mitte hakata neile C-kategooria
toetusi maksma.
Väga suureks probleemiks on sobivate treenerite leidmine algavaks hooajaks. Arutlusel on
olnud rahvusvahelise treeneri värbamine aga liiga kõrge tasu tõttu tuli sellest loobuda.
Olemasolevate treenerite hulgast tehakse järgmiseks hooajaks valik lähiajal. Samuti
hangitakse uus füsioterapeut. Lähiaja eesmärgiks on suvise ettevalmistusega võimalikult
hästi toime tulla ning aidata kaasa sportlastele varustuse hankimisel. Abistajaid otsitakse ka
Baltikumist ja Saksamaalt, mitte ainult Eestist, ning esimeste tootelepingute osas on juba
toimunud progress.
Kerstin Kotkas ja Tõnu Seil võtsid kokku peamised freestyle’i valdkonda puudutavad
teemad. Alaliidu struktuuris on sisse viidud järgmised muudatused: Kerstin tegeleb
treenerikutse ja FIS küsimustega, kuid juurde otsitakse 0,5 koormusega ürituste
korraldamise projektijuhti. Palju CV-sid on laekunud, kanditaatitega kohtutakse ja tehakse
valik juuni alguses. Uut inimest otsitakse ka mäesuusatamise alajuhi kohale. 2018/2019
hooajal on peamiseks eesmärgiks, et eestisisesed võistlused saaksid professionaalsel
tasemel korraldatud ning alles seejärel otsustatakse, kas on võimalik ka välismaal võistlustel
käimist toetada. Noortesarjale on uuel hooajal koos laagritega eelarvestatud 7000 kuni 10
000 eurot. Eesti meistrivõistluste summad on veel lahtised. Sportlastest Kelly Sildaru
järgmise hooaja eesmärgid pole hetkel veel paigas.
Otsus: Lepiti kokku, et ESL-i poolt allkirjastab lepingud Team Haanja sportlastega Tõnu
Seil. Kompromissina pakume välja, et suviste laagrite toetamise eest soovib ESL saada
logode eksponeerimiseks 50 cm² pinda nende võistlusvormil. Lepingud on vaja saada
allkirjastatud ka juhul, kui Team Haanja pole ettepanekuga nõus.
P.3. ESL-i 2017/2018 hooaja lõpetamisest
Plaanis on korraldada mitu tähtsat sündmust ühel päeval. 28. mai hommikul kell 11:00
avatakse Vana-Mustamäe suusahüppekeskuse renoveeritud hüppemägi, kell 12:00 algab
discgolfi võistlus Nõmme Spordikeskuse radadel ning programm jätkub kell 15:00 ametliku
hooaja lõpetamisega.
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.4. ESL-i üldkogust ja tulevikust
Arutleti, millal võiks toimuda ESL-i üldkogu ning lepiti kokku, et parim variant oleks
korraldada see peale jaanipäeva järgneval ajal. Ettepanek on valida lahkumissoovi esitanute
asemel uued juhatuse liige/liikmed ning president. Teada on kindlasti ühe kandidaadi
valmisolek kandideerida uueks presidendiks. Rohkem huvilisi hetkel teada ei ole. Üldkogu
kutse välja saatmisel märgitakse ära, et oodatud on ka täiendavate kandidaatide üles
seadmine.

Otsus: info võeti teadmiseks.

P.5. Kohapeal algatatud teemad
Tõnu Seil ja Andreas Laane tutvustasid Põhja- ja Baltimaade suusaorganisatsioonide juhtide
kogunemisel Kopenhaagenis käsitletud teemasid. Lisaks teistele võimalikele koostöö
valdkondadele jõuti arusaamani, et mõistlik oleks kaaluda meie suusaalade üksikutele
sportlastele teenuse ostmist ja koostreenimist mõnelt teiselt riigilt, näiteks Rootsi koondise
juures, pidamata ise hooldemeeste jms tugiteenuste pärast muretsema.
Kokku on lepitud, et 4.-6. jaanuaril 2019 toimub Otepääl kahevõistluse MK-etapp, mille
raames korraldatakse kaks individuaalset võistlust, meeskondlikku võistlust mitte. Ning kaks
nädalat hiljem ehk 19.-20. jaanuaril 2019 leiab aset murdmaasuusatamise MK-etapp, kus
toimuvad nii distantsi- kui sprindivõistlused.
ESL-i aladeülene kevadseminar toimub 1.-3. juunil Käärikul.
EOK „Märka järgnevat põlvkonda 2018“ stipendium on määratud Kristjan Ilvesele ning Kelly
Sildarule. Kultuuriministeeriumi riiklikud spordistipendiumid 2018 I poolaastaks määrati Kelly
Sildarule, Kristjan Ilvesele ja Tormis Lainele. ERGO stipendium määrati Kristjan Kollile.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja EOK õppestipendiumid: Kristjan Koll, Toomas Kollo,
Tormis Laine, Tõnis Luik, Kaarel Nurmsalu, Piret Pormeister, Andreas Veerpalu, Anette
Veerpalu
18. mail toimub EOK täiskogu koosolek, kus FIS kongressil viibiva Tõnu Seil’i asemel osaleb
mõni ESL-i juhatuse liige.
Otsus: info võeti teadmiseks.

Koosoleku lõpp kell 16:30

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

