
Eesti Suusaliidu mäesuusatamise alakomitee üldkogu koosolek 

Koosoleku toimumise koht: Eesti Rahva Muuseum 

Koosoleku aeg: 1.november 2019 kell 16.00- 18.00 

 

Osalesid: 

Alpijärelkasv   Mati Pütsepp 

EST2018   Ranek Koni (volitusega)  

Suusa-ja Lumelauakool  Anna Liisa Kärson (volitusega) 

Mäesuusakool  Nils Kroon 

Nordiko   Risto Roonet (volitusega) 

Nõmme Lumeakadeemia Liis Needrit 

Telemark   Hillar Hein 

Tartu Slalom   Kaarel Grünberg 

Väike Munamägi  Peter Siim 

MSK Skisport  Juhan Luik (volitusega). 

Juhatuse liikmetest  Jaanus Mikk, Risto Roonet, Nils Kroon ning ala juhtaja Katrin Mesila. 

 

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk. Kinnitatud ühehäälselt. 

Koosolekut protokollis: Nils Kroon. Kinnitatud ühehäälselt. 

Suusaliidu Mäesuusatamise alakomitee liikmetest ei olnud esindatud  klubi A.B. Westliches 

Mittelgebirge ning Exsequor.  

Kvoorum on koos. 12 klubist esindatud 10 klubi. 

 
Päevakord: 
1.Ülevaade 2019 majandusaastast 
2.Ülevaade 2019 tegevustest 
3.2020 hooaja eelarve esitlemine 
4.Uue alakomitee juhatuse liikme valimine 
5.Vaba mikrofon 
 
Päevakord vastu võetud ühehäälselt. 
 

 



1.Ülevaade hooajast 2018/2019 

Jaanus Mikk esitles nelja möödunud hooaja võrdlustabelit eelmise perioodiga. Möödunud ehk 

2018/19 hooaja lõpus oli alakomitee saldo plussis. 

Sponsorite sektoris toimus kukkumine, riiklikud toetused on eelmisel hooajal vähenenud.  Oodata on 

ehk rahavoo taastumist  järgmisel aastal. Põhjendused, millele kasutati ületulevat jääki ja mis ajendid 

olid soetuste tegemisel otsuste taga.  

Käesoleval hooajal on sponsorleping sõlmitud Silindia Ehitusega, kes toetab noortekoondist. Alexela 

jätkab noorte alpisarja korraldamise toetamist, Narva Gate ning Toko jätkavad toetamist ka sel 

hooajal. Mitme potentsiaalse uue toetajaga on käimas veel läbirääkimised. 

2. Ülevaade 2018/2019 tegevustest 

Noortekoondisega jätkame analoogselt eelmisele hooajale: kõik üheksa noorsportlast saavad 

hooajapileti ostmise kompensatsiooni, sooja varustuse ning võistluskombed, FIS võistlustele lähetuse 

toetuse.   

Küsimus Juhan Luigelt: EOK stipendiumid. Kuidas neid määratakse?  

Vastab Katrin Mesila: EOK kodulehel on välja toodud A ja B kategooria stipendiumite kriteeriumid, C-

kategooria stipendiumite määramise otsustab tulemuste põhjal EOK tippspordikomisjon. 

Hillar Hein: meil tuleb veel teha selgitustööd, et EOK mõistaks, et üht ala teisega võrrelda samadel 

alustel pole võimalik- näiteks toob Hillar vibulaskmise ja mäesuusatamise. Maailma edetabelid on 

lihtsalt sedavõrd suurte erinevustega ja kohad MK etappidel on väga erinevate kaaludega. 

Möödunud hooajal soetasime võistluste korraldamiseks veel lisaks inventari ning nüüd peaks olema 

kõvade varade (piirded, rajakepid jne) varud piisavad.  Varustuse hoiustamise asukohad tehakse 

kõigile võistluskorraldusega seotud inimestele läbi uue peatselt loodava jagatud faili teatavaks ning 

varad tuleb kasutajal tagastada alati samasse hoiukohta. Tabel loomisel, mis annab ülevaate varade 

asukohast.  

Vaadati üle toetused sportlastele ning klubidele. Rõõmustav oli näha Tallinna Linnavalitsuse toetust   

2018/19 hooajal, loodame toetuse jätkumist ka 2020 hooajal.  

Hiljemalt 31.oktoobriks tuli klubidel esitada Eesti Spordiregistrile andmed. Andmete esitamata 
jätmise korral ei saa ESL maksta klubidele toetusi. Sama kehtib ka majandusaasta aruande esitamata 
jätmise või sellega hilinemise kohta. 
 

2018/19  hooajal märkimist väärivad tegevused: Alexela noorte alpisarja jätkumine, Suusaliidu 

suveseminaril mäesuusatamise sektsiooni korraldamine;   Munamäe sportnõlva homologeerimine FIS 

võistluste korraldamiseks ; EMV korraldamine Pyhätunturil. 

Mäesuusatamisele Audentese spordikooli gümnaasiumi rühma loomiseks on tulemas riigihange 
treeneri kohale  - saame esitada vaid VI kategooria treeneri. Järgmine võimalus kandideerida on alles 
5 aasta pärast. Soov on kindlasti Audenteses grupp luua, Kaarel Grünberg täpsustab sportlaste arvu 
ning tegeleb teemaga edasi.  



 
Jaanus Mikk andis ülevaate 2018/2019 tiitlivõistlustest, toimunud Eesti meistrivõistlustest ning 

kinnitatud 2019/2020 täiskasvanute-, juunioride ning noortekoondistest.  

Koos vaadati üle võistluskalender 2019/2020 hooajaks. Uudisena toimuvad täiskasvanute EMV 

slaalomis ja suurslaalomis 2020 kevadel Austrias Seefeldis. Samuti tuleb 2020 jaanuaris esmakordselt 

Eestis  Balti karikasarja II etapp Munamäe Sportnõlval. Võistluste korraldusleping on allkirjastatud 

klubiga Tartu Slalom. 

Võistluskalendrisse on vaja lisada Otepää mängud ning Valgamaa MV kui Kuutsemäe ja Munamäe 

suusakeskustega on kokkulepped sõlmitud. 

3. 2019/2020 hooaja eelarve esitlemine. 

EOK read on kõik planeeritud Tormis Lainele. Tuludepool märgitud kvartaalselt. Riiklike toetuste 

andmed pärinevad Tõnu Seililt.  FIS toetus on 6000 tabelis punasega. Selle saamine alakomitee 

käsutusse on 1.novembril veel ebaselge. 

Tuludepool on pigem väga tagasihoidlik. Eesmärk on lõpetada aruandeaasta plusspoolel.  

Otsustati: Kinnitada 2019/2020 hooaja eelarve. Otsus võeti vastu ühehäälselt.  

 
4. Uue alakomitee juhatuse liikme valimine. 
  
Alakomitee liikmeteks esitati kaks kandidaati – Ranek Koni ning Peeter Siim. Toimus hääletamine.  

Erapooletuid ei olnud. Ranek Koni – 9 poolthäält, Peeter Siim – 1 poolthääl.  

Hääletustulemus: uueks alakomitee juhatuse liikmeks valiti Ranek Koni. 

 

5. Vaba mikrofon.  

Mati Pütsepp: Terasmehe tulemused on koondislastel nõrgad. Üheksast koondislastest kolmel on 

tulemused korras. Mäel seda juba ei paranda. Kõhulihased kas on tugevad või ei ole. Terasmehe 

testis kõhulihase tulemus koondislasel lihtsalt ei saa olla 1 (üks kord). 

Terasmehel mitteõnnestunud ehk läbikukkunud sportlasi peaks süsteemselt edasi aitama 

individuaalsete  treeningkavadega. Seejärel peavad sportlased ebaõnnestunud testi osa uuesti 

sooritama, vastasel juhul koondise statuut ei toimi. Meeldetuletus – Terasmehe test on koondise 

liikmetele kohustuslik, eemalejäämist vabandab vaid vigastus/ arsti kinnitus. 

Üldised arutelud: Treenerite nõukogu – vaadata üle toimimine, kokkusaamiste sagedus, info 

liikumine. Tagada pidev infoliikumine alakomiteega. 

Noorsportlaste arstlik kontroll – klubid peaksid oma sportlaste kohta tervisekontrolli andmeid 

koguma. Mõnel juhul saab selle alusel planeerida treeningtsüklit. Telemark klubist Hillar Hein märgib, 

et noortega ei tohiks aktiivset sporti teha ilma tervisekontrolli läbimata. 

Koosolek lõppes kell 18.00 



 


