
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll  
15. augustil 2018, Eesti Suusaliidu büroos, Sõjakooli 10, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 14:30 
Osalesid: Andreas Laane, Madis Rahu, Tõnis Pohla, Kalle Palling, Tõnu Kull, Kaupo Koplus, 
Kaspar Kokk 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Kerstin Kotkas, Margot Paali, Ergo Leibak, Priit 
Talv 
Puudujad: Kaili Ots, Reet Hääl (volitus hääletamiseks Andreas Laanele) ja Ago Markvardt 
(volitus hääletamiseks Andreas Laanele)  
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. 02.08 ESL-i juhatuse elektroonilise koosoleku otsused ja kinnitamine 
2. ESL-i 2017/2018 majandusaasta ülevaade ja kinnitamine 
3. Ülevaade 2018/2019 eelarvete ja alade hetkeseisust 
4. MK-etappide korraldamise hetkeseisust 
5. ESL-i üldkogu kokkukutsumisest 
6. Kohapeal algatatud teemad 
 
 
P.2. ESL-i 2017/2018 majandusaasta ülevaade ja kinnitamine 

2017/2018 majandusaasta tulem on positiivne. Positiivsena võib välja tuua, et aasta 
õnnestus kokku võtta ilma miinuseta, kuigi toetusi (peamiselt EOK poolt) on võrreldes üle-
eelmise aastaga vähem.  

Otsus: kinnitati majandusaasta aruanne positiivse tulemiga.    
Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0  

P.3. Ülevaade 2018/2019 eelarvete ja alade hetkeseisust 

Kahevõistlus ja suusahüpped – Rauno Loit tutvustas eelarve hetkeseisu, mis eeldatavasti 
jääb alanud hooaja lõikes plussi. Kevadel ja suvel on tehtud kõvasti tööd uute toetajate 
leidmiseks ning nüüdseks on sõlmitud leping kahevõistluse autopartneriga. Põhjusel, et kolm 
sportlast otsustasid hooaja alguses karjääri lõpetada, on põhirõhk Kristjan Ilvesel, kelle 
kõrval treenib lisaks kaks noort sportlast ja eraldi veel üks noorte sportlaste grupp. 
Suusahüppajate seas treenib kolm aktiivset sportlast, senisest kahest treenerist jäi 
2018/2019 hooajal alles üks. Kahevõistluses jätkab murdmaasuusatamise poolel treenerina 
Anatoli Šmigun ja üldfüüsilise osas Andrus Ilves, lisaks on kaasatud spordipsühholoog, arst 
ning füsioterapeut Siim Lehismets. 

Lumelaud ja freestyle suusatamine – kõige suuremad kuluallikad on noortesari ja Eesti 
meistrivõistlused. Noortesarja kajastamist jätkab ka 2018/2019 hooajal Eesti Meedia, kuid 
vaja on veel kokku leppida, kes hakkab saateid tootma ja millal neid näidatakse. Lumelaua 
ja freestyle suusatamise ürituste korraldajaks on välja valitud Andres Vaab, kes omab 
pikaajalist kogemust Red Bull’is. Kulusid püütakse võimalikult madalal hoida. Lumelaua ja 
freestyle’i alal on üks kindel toetaja, läbirääkimised on lõpusirgel ka teise toetajaga. 
Aktiivsetest sportlastest käis Ivar Krusenberg Austraalias võistlemas ning saavutas 39 
sportlase seas 31. koha. Kelly Sildaru võistleb augusti lõpus, septembri alguses Uus-
Meremaal juuniorite maailmameistrivõistlustel.   

Mäesuusatamine – Margot Paali asemel on valitud uueks mäesuusatamise alajuhiks 
detsembri algusest Katrin Mesila ning Reet Hääl’e asendajaks murdmaa alakomitee 



esimehena Jaanus Mikk. 2018/2019 eelarves sisalduvad numbrid tuginevad sisuliselt 
eelnevatel hooaegadel, kuid ilmselt varustust soetatakse reaalselt käesoleval aastal vähem. 
Laste turvalisuse teemadesse on viimasel ajal palju investeeritud, mistõttu edaspidi on 
võetud suunaks rohkem abiks olla profitasemel sportlastele. Koondis on jäänud väiksemaks 
(täpsemalt kolmeliikmeliseks), mistõttu nende toetamine muutub lihtsamaks. Täiskasvanute 
klassis toimuvad Eesti meistrivõistlused käesoleval aastal samuti Soomes, Pyhäl.  

Murdmaasuusatamine – Ergo Leibak põhjendas, et murdmaasuusatamise eelarve on hetkel 
veel miinuses, sest kuluartikleid on väga palju. Alates rohkearvulistest Eesti 
meistrivõistlustest ja lõpetades erinevate vanusegruppide koondistega. Näiteks 
hetkeseisuga ei ole täpselt teada MK-etappide osalemise kulud ja hoolde kulud. Põhjuseks 
on see, et hetkel ei tea täpset arvu, millised Team Haanja välised sportlased MK-le 
pääsevad ja millises mahus. Eelarves on number hetkel hüpoteetiline. 2018/2019 hooaja 
kulueelarve on alakomitees arutlusel olnud mitmeid kordi. Alakomitee pole rahul 
puudujäägiga ja vähenevate mahtudega. Kuludele katteallikaid kogumahus veel 100 % 
leitud pole. Muudatustest: Margus Uibo lõpetas omal soovil tegevuse juunioride treeneri ja 
juhendaja rollis ning tema asemel täidab alanud hooajal seda funktsiooni Riho Roosipõld. 
Noortesarja toetamisel jätkub koostöö ühe põhitoetajaga ja teine vahetub. Juunioride tarbeks 
tuleks leida veel lisatoetajaid. Kõige realistlikum ongi  erasektorist vahendeid kaasata just 
noorte või võistlussarjade toetamiseks. Samuti tuntakse muret, et teiste alade suhtes on 
väga ebaõiglane, kui murdmaale on justkui miinus lubatud, sest teiste alade esindajad 
jätavad tulude puudumisel kulutused tegemata. Lisaks pärsib tippudele toetuse leidmist 
avalikult üleval konflikt ehk negatiivset on jätkuvalt murdmaasuusatamisega seonduvalt 
kõige rohkem võrreldes teiste aladega. 

 

Otsus: info võeti teatavaks.   
 
P.4. MK-etappide korraldamise hetkeseisust 

FIS-ga on kokku on lepitud, et kahevõistluse MK-etapp toimub Otepääl 4-6. jaanuaril 2019 
ning murdmaasuusatamise MK-etapp 19-20. jaanuaril 2019. Mõlemal üritusel hoitakse 
optimaalset eelarvet ja kaalutakse erinevaid alternatiive suuremate kulukohtade 
optimeerimist. FIS ja ESL otsustavad MK etappide läbiviimise septembri lõpuks. FIS 
delegaadid tulevad sügisel kohtuma ESL ja korraldajatega ning inspekteerivad võistluspaiku.   

Otsus: info võeti teatavaks. 

P.5. ESL-i üldkogu kokkukutsumisest 

ESL-i üldkogu toimumiseks tundub sobiv aeg olevat septembri lõpp, oktoobri algus. ESL 
president on valmis jätkama oma rollis kuni tema volituste kehtimise lõpuni. Kahe juhatuse 
liikme Reet Hääl’e ja Kaili Ots’a asemel nimetatakse nende asemel uuteks juhatuse liikmete 
kandidaatideks mäesuusatamise alakomitee juht Jaanus Mikk ja murdmaasuusatamise 
alakomitee juht Asko Saarepuu. Põhikirja järgi saab juhatuse liikmeid olla kuni 15.  

Otsus: info võeti teadmiseks.  

P.6. Kohapeal algatatud teemad 

02.08 ESL juhatuse elektroonilisel koosolekul esitatud ettepanek muuta 
murdmaasuusatamise alakomitee reglementi juhatuse liikmetes põhimõttelist vastuseisu ei 
tekitanud, küll aga tuleks sõnastus kindlasti uuesti läbi vaadata ning terminoloogia 
ühtlustada. Kuivõrd mäesuusatamise ning lumelaua ja freestyle’i alakomitee poolt on samuti 



soov reglementi alaspetsiifikast tulenevalt korrigeerida, siis jõuti seisukohale, et kõige 
mõistlikum oleks kehtestada aladeülene reglement, mille üldosa/preambul on kõigile sama 
ning varieeruvusi võib esineda alade erinevusest tingitud nüanssides.  

Otsus: põhimõtteline nõusolek reglemendi muutmise osas on olemas, kuid tegemist peab 
olema aladeülese dokumendiga, mille üldosa/preambul kehtib kõigile ning varieeruvusi võib 
esineda tulenevalt iga ala spetsiifikast. Uues redaktsioonis reglement kinnitatakse järgmisel 
ESL-i juhatuse koosolekul. 

Hääletus: poolt – 9; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

Koosoleku lõpp kell 16:00 

 
 
Andreas Laane       
Koosoleku juhataja     


