
Eesti Suusaliidu mäesuusatamise üldkogu koosolek 16.detsembril 2020 kell 16.00-18.20 Tallinnas 

Tere tennisekeskuses 

 

Osalesid: Tõnu Seil; Jaanus Mikk; Katrin Mesila Skype vahendusel; Risto Roonet; Ranek Koni, 

Kaarel Grünberg; Liis Needrit; Anna Liisa Kärson; Jaak Luik.             

Protokollis: Nils Kroon 

 

Päevakorrapunktid: 

* Ülevaade 2019/2020 hooaja majandusaastast 

* Ülevaade 2019/2020 hooaja tegevusest  

* Uue hooaja 2020/2021 eelarve esitlemine 

* Treenerite kutsekomisjoni töö 

 

1. 2019/20 hooaja majandusaasta 

Katrin Mesila esitas slaididel ülevaate lõppenud hooaja tuludest ning kuludest. Eelmisest kahest hooajast 

2018/2019, 2019/2020 on ületulev jääk 22 342€.  ESL juhatuse otsusega jääb summa ESL reservi.  

Sponsor-lepingud jooksval aastal: Alexela, Corrigo, Toko, Reterra, Narva Gate. 

EOK toetused: Tormis Laine igakuine Solidarity stipendium ning lisaks kvartaalne stipendium 

noorsportlasele +treenerile. 

Jaak Luik:   kas kuvatud slaide ei saaks lugemiseks enne üldkogu koosolekut?  Katrin Mesila: saab küll. 

Jaak Luik:   Mida siinkohal tähendab majandusaasta pluss?   Vastab Jaanus Mikk: see oli planeerimata pluss, 

st paljud võistlused jäid ära ning sellest tulenevalt ka muid kulusid planeeritud määral ei tekkinud. 

Tõnu Seil: Kui Suusaliidu üldeelarve saavutab alates 2019 kolme aasta jooksul taas tasakaalu, siis saab 

vabastada ületulevate jääkide vahendid alale.   

Jaanus Mikk: Väiksemas mahus saab ESL juhatuse erakorralise otsusega nn kinniolevaid vahendeid 

vabastada. Palve peab olema piisavalt põhjendatud ja selle heaksiit seejärel tulema Eesti Suusaliidu 

juhatuselt. 

Slaid:  A-koondise, juunioride- ja noortekoondise toetused.   

Küsimus Jaak Luigelt:  kuidas on nii suured erinevused koondiseliikmete vahel.  Vastus Katrin Mesilalt:  

mäesuusatamise alakomitee poolt toetatakse täiskasvanute koondise liikmeid võrdselt. Vahe tekib sellest, 

et ESL poolt vahendatud, kuid sportlase poolt iseseisvalt leitud sponsorite toetuste väljamaksed  



kajastuvad samuti sportlastele väljamakstud toetustes. Lisaks tekib sportlastele toetuste summades 

erinevus, mis on tingitud EOK poolsetest stipendiumitest.   

Küsimus Jaak Luigelt:  Kuidas antakse sportlase andmed alaliidust EOK-le „Solidarity“ stipendiumi 

valimiseks?  Tõnu:  EOK-s on komisjon mis valib stipendiaadid.  Kriteeriumiks eeskätt MK tulemus ja selle 

puudumisel muud tulemused ehk saavutused, sportlase koht maailmas ning FIS punktid. Määravaks saab 

EOK tippspordikomisjoni liikmete enamuse otsus.   

Kolmas küsimus Jaak Luigelt:  kas ESL ei peaks korraldama katsevõistlusi EOK-le objektiivse kriteeriumi 

andmiseks? Tõnu Seil:  oleme andnud EOK-le vajaliku sisendi.  

 

2. Ülevaade 2019/20 tegevustest: 

Välja võiks tuua põhilise: läbirääkimine Audentesega; litsentsisüsteem kohalikel võistlustel; treenerite 

kvalifikatsiooni Spordikoolitse ja- Teabe sihtasutuse nõuetega vastavusse viimine; ESL sai õiguse Väike-

Munamäe Sportnõlval FIS võistluste korraldamiseks; võistluste korraldamiseks osteti juurde inventari; 

telliti koondistele sooja varustust. 

Vaadati üle kõikide koondise liikmete eelmise hooaja parimad tulemused ning FIS punktid. 

Kaitlyn Vestersteinil 19 starti Ameerikas. Slaalomi FIS punkt oli tal 2020 hooaja lõpus 38.04 

Nooretkoondise liikmete rahvusvaheliste võistluste tulemused olid piisavalt head.  

Ärajäänud võistlusi oli märkimisväärselt palju. 

 

3. 2020/21 hooaeg ja eelarve 

Tormis Laine plaanid:  MK etppidel osalemine ning koht top 30-s. Samuti poodiumikoht Jun MM-l.  

Juhan Luik plaanid: osalemine MM-l neljal alal- slaalom, suurslaalom, ülisuurslaalom ja kiirlaskumine, kus 

on vaja veel punkte parandada. Pikem eesmärk on saada olümpiakoht ja pääseda 30 parima hulka. 

Juunioride koondis:  treenida palju Eestist väljaspool ja saada punktid alla statuudis määratud 130 punkti 

piiri, mis motiveeriks mäesuusatamisega koondise liikmena jätkama. 

Noored:  keskenduda mitmekülgsetele treeningutele ning võtta poodiumikohad FIS Children võistlustelt. 

Alexela sari jätkub kahel hooajal ning EnMV toimuvad sel hooajal Suomutunturis. 

Sponsoritest jätkavad Alexela, Corrigo, Toko, Reterra, Narva Gate, Eckeröline ning lisandus K-Projekt. 

Saame kasutada Eckeröline’i ja DFDS’i ja Go-Grupp’i teenuste kasutamist. 



Arengukava eesmärkides on jäänud sisse 10 FIS punkti. Peale punktiarvutuse muutumist pole see enam 

realistlik ja alakomitee juhatus vaatab selle üle. 

 

Eelarve:  

Planeeritud on lõpetada majandusaasta tulude-ning kulude pooled võrdsena. Planeeritud tulud 73 244€ 

eur ja kulud 73 240€. 

 

4. Kutsekomisjoni töö  

Kokkuvõte kutsekomisjoni liikmete esitatud küsimustest, vastab Liis Needrit: 

1. Miks ei aksepteerita enam väliskoolitusi eriala tasemekoolitusena? 

Aktsepteeritakse kontrollitavaid (eri riikide alaliitude, FIS-i jne) väliskoolitusi. Mõne muu riigi treeneri 

töövarjuks olemine ja täisprogrammiga treenerikoolitus on kaks kardinaalselt erinevat asja. 

2. Miks tehakse Eesti koolitused ühel hooaja kiireimal ajal märtsikuus? 

Nädalasisesed koolitused sobisid 2019-aasta kevadel enamikele noortetreeneritele. Nende kutseeksam 

toimus eelmisel nädalal (so dets 2 nädalal 2020). Nädala sees kevaditi on mäe ja nõlvade tingimused olnud 

koolituseks võimalikest parimad, lisaks on võimalus rahulikult Kuutsemäe siseruumides seminare 

pidada. Selle hooaja EKR 3 ja 4 koolitus on planeeritud märtsi 2021. Lisavõimalused koolitusteks, mis pakuti 

komisjoni poolt välja peale koosolekut:  

1) E-K 15-17.veebruar  

2) E-K 1-3 märts 

3. Miks ei toimunud eelmisel aastal EKR3 eriala koolitust? Kes kaardistab seda infot, kellel ja milliseid 

koolitusi on vaja teha? 

Sel koolitusel polnuks piisavalt osalejaid. 3 a tagasi ei tulnud ka piisavalt osalejaid kokku,  ei saadud üldse 

mingit koolitust teha. Varasemalt kaardistas vajadust Suusaliidus Kerstin Kotkas. Peale tema lahkumist on 

kaardistamine kutsekomisjoni ülesanne. 

4. Miks keelduti Kaarel Grünbergi soovist EKR3 ja EKR4 koolituse läbiviimiseks detsembris? 

EOK ei aktsepteeri sellist koolitust. Lisaks peaks koolitaja ise olema käinud rohkemal hulgal koolitustel, 

väljatöötanud õppematerjale jne. 

5. Milline on kutsekomisjoni visioon edaspidiseks? Kas on plaanis korraldada ka välistreenerite koolitusi? 



Kutsekomisjoni nägemus on, et igal talvel toimuks Eestis vähemalt üks tasemekoolitus. Sellel talvel on 

plaanis EKR3 koolitus, järgmisel hooajal on planeeritud EKR5 koolitus. Iga-aastane kutseeksamite 

vastuvõtmine mais/juunis. Plaanis on peale koolituste läbiviimise täiendada õppematerjale.  

Väliskoolituste osas loodame koostöö jätkumisele Läti Suusaliiduga (FIS egiidi all koolitused). Väliskoolitjaid 

on osalenud ning koolitanud soovijaid nii Käärikul kui Tallinnas ESL treenerite seminaridel. 

6. Kuidas valitakse inimesi kutsekomisjoni? 

Kutsekomisjon valitakse alalakomitees. Kutsekomisjoni liikmeid võib valida ka ala korraline üldkogu.  

Kutsekomisjoni töö on eeldatust mahukam: seni pole keegi huvi tundnud/abi pakkunud koolituste 

korraldamisele, õppematerjalide koostamisele, eksamiküsimuste tegemisele jne, millega oleme aastaid  

tegelenud, et tekiks süsteemne treenerite tasemekoolituste süsteem. 

Tartu Slalom MTÜ ettepanek valida kutsekomisjoni liikmeks Ranek Koni. Jaanus Mikk annab loa 

hääletamiseks, vajalik poolt häälte arv peab tulema üle 51%.  

Hääletamise tulemused: 

Poolt on 4 klubi: MTÜ Tartu Slalom, MTÜ EST2018; MTÜ Skisport; Suusa-ja Lumelauakool.  

Hääletamata jätsid 6 klubi: Nõmme Lumeakadeemia, Väike-Munamägi,  Spordiklubi Nordiko, SK Telemark, 

MTÜ Alpijärelkasv, Spordiklubi Mäesuusakool  

Otsus: Kuna hääletustulemus ei andnud vajalikku 51%, ei valitud Ranek Koni sellel koosolekul 

kutsekomisjoni liikmeks. 

 

Koosolek lõppes kl 18.20  

 

 

 

 


