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Freestyle/lumelaud alakomitee üldkoosoleku protokoll 
 

 
Tallinn          18.10.2022 

Algus kell 13.00, lõpp kell 16.06 

Toimumiskoht: Nõmme Kultuurikeskus  
Veeb (Google Meet - https://meet.google.com/osg-tqbn-bze) 

Juhatas: Kristjan Koll 
Protokollis: Kristel Jaakson 
Võtsid osa:  Stiina Liivrand (Lumekool MTÜ), Liis Needrit (Lumeakadeemia MTÜ), Tõnis Sildaru 

(Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ), Tauri Tilk (Airpark Spordiklubi MTÜ)  
Puudus:  - 
Kutsutud:  Tanel Idarand (veebis), Kristel Jaakson, Kristjan Koll, Jaanika Lepamaa, Ranno 

Maasikmets,  Ron Mamers, Helin Pungas, Jaan Tults, Priidik Vesi, Haide Antson  
 
Kohal on kõik alakomitee liikmesklubid, üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

Koosoleku juhatajaks valiti Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ja protokollijaks Eesti Suusaliidu 

büroojuht Kristel Jaakson. 

ESL tegevjuht Kristjan Koll tutvustas päevakorda, mis saadeti kõigile eelnevalt tutvumiseks. 

Tõnis Sildaru tõstatas küsimuse, miks ei ole erinevaid päevakorrapunkte sees nagu erinevad 

rahastusprobleemid ja teised küsimused, mis on edastatud Suusaliidule. 

Kristjan Koll vastas, et kõikidele küsimustele ja kirjadele on vastused edastatud. Juhul kui need on 

edastatud tänase päeva sees, siis neile tõesti ei ole vastatud tiheda graafiku tõttu, vaid neile vastatakse 

esimesel võimalusel. Tänase koosoleku teema on tegeleda freestyle ja lumelaua alade sisuliste ning 

alakomitee üldkogu pädevusse kuuluvate teemadega.  

Klubid avaldasid arvamust, et päevakord on pikk ja võiks esialgu sellega tegeleda. 

Kristjan Koll paneb päevakorra kinnitamise hääletamisele. Alakomitee juhatuse poolt esitatud 

päevakorra kinnitamise poolt on 3 liiget ja vastu 1 liige.   

Päevakord vastu võetud. 

PÄEVAKORD: 

1) Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi alakomitee juhatuse tagasikutsumine 

2) Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi alakomitee juhatuse valimine 

3) Alarühma arengukava, tulevik ja eesmärgid 

4) Tõnis Sildaru ettepanekul päevakorda lisatud punktid:  

a) Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi eraldi alarühmadesse viimine; 

b) Spot of Tallinna tulevik; 

c) Koondis ja selle lähetamine; 

d) Alarühma rahalised vahendid alates 01.01.2014 (kust ja kuidas on tulnud rahalised 

vahendid; mis mahus on tulnud need kindlate persoonide heade tulemuste tõttu; 

kuidas ja kelle otsustel on antud vahendeid kasutatud); 

https://meet.google.com/osg-tqbn-bze
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e) Suusaliidu klubide toetus (kuidas ja mille alusel on jagunenud Suusaliidu poolt klubide 

toetus alates 01.01.2014; miks ei ole antud toetuse võimalustest infrmeeritud 

Suusaliidu ühte viimase seitsme aasta kõige edukamat klubi?); 

5) Tanel Idaranna ettepanekul päevakorda lisatud punktid:  

a) FS ja LL alakomitee juhatuse kohustused, õigused ja vastutus; 

b) FS ja LL alarühma esindaja ESL-is (kas peab andma oma tegevusest FS ja LL alakomitee 

juhatusele aru; vastutus); 

c) Spot of Tallinna kuubikute rahastamine (augustis toimus arutelu Spot Of Tallinna 

kuubikute rahastamiseks. Milline on hetkeseis, milline on ESL-i ametlik seisukoht?); 

d) Kas FS ja LL alakomitee juhatuse poolt pakutud FS ja LL alaliidu esindaja on ametisse 

nimetatud? 

 

1 – Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi alakomitee juhatuse tagasikutsumine 

Info: Kristjan Koll andis ülevaate peamistest põhjustest, miks oleks mõistlik tagasi kutsuda alakomitee 

juhatus. Põhjuseid on mitmeid, kui eelkõige juhatusel ei ole esimeest ja praegusel kujul alakomitee 

juhatus ei tööta. Mõistlik oleks juhatus tagasi kutsuda ja valida uus, et uuesti keskenduda ala arengule 

ja visioonile. Selle sammu peab astuma juhatuse üldkoosolek. 

Ettepanek Freestyle ja lumelaua alakomitee juhatuse tagasikutsumine hääletusele panna. 

Hääletamistulemused: Poolt: 2 liiget ehk 50%. Vastu: 2 liiget ehk 50%. Antud otsuse vastuvõtmiseks 

on vaja 75% liikmete nõusolekust. 

Kristjan Koll teeb ettepaneku alakomitee juhatuse tagasikutsumine uuesti panna hääletusele, kuulates 

eelnevalt ära osapoolte argumendid ja küsimused. 

Tõnis Sildaru – ettepanek viia FS ja LL lahku. 

Kristjan selgitas, et antud teemat saab arutada uus juhatus ning seejärel tuleks see esitada Suusaliidu 

üldisele juhatusele. 

Toimus arutelu, mis muutuks, poolt ja vastu argumentide osas: 

+ sponsorlust saaks küsida konkreetsele alale, sest raske on küsida mõlemale korraga 

- Koosolekutel osalemine on bürokraatlikum, sest klubid on ju samad 

- Klubisid on vähe ja alarühma sees kaovad teemad ära, alad on marginaalsed ja lahku viimine 

teeb veel marginaalsemaks. 

+ klubisid tekiks juurde, pigem sportlaste klubid. 

Kuna aasta tagasi oldi samas olukorras ning sõnumitest tuli välja, et juhatus ei toiminud, siis on mõistlik 

kutsuda juhatus tagasi ja valida uus, et saaks tööle hakata uue energiaga. 

Tanel Idarand tõstatas küsimuse, et tuleks täpsustada ja paika panna alajuhi kohustused, õigused ja 

vastutus. Sama teema on ka juhatusega.  

Haide Antson andis mõista, et mõtleme tulevikule ja struktuurile, pöörame tähelepanu rohkem 

positiivsele, kuna on aru saada, et negatiivsus on juba mitmeid aastaid olnud juhatuses sees. Mõistlik 

oleks kokku kutsuda uus juhatus, et ühiselt paremuse poole liikuda. 
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Tõstatati küsimus, kas alakomitee juhatust on üldse vaja ehk piisab alajuhist? 

Kristjan selgitas, et juhatus on vahetasand infoga tegelemiseks, alade üleselt eesmärkide elluviimiseks 

ja täitmiseks. 

Kristjan Koll teeb ettepaneku uuesti alakomitee juhatus tagasikutsumine hääletusele panna. 

Hääletamistulemused: Poolt: 4 liiget ehk 100%. Otsus vastu võetud, vastuväiteid ei ole. 

Otsustati:  kutsuda alakomitee juhatus tagasi ja liikuda edasi järgmise päevakorra punktiga. 

2 – Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi alakomitee juhatuse valimine 

Info: Kristjan Koll esitas info, et laekunud on 4 juhatuse liikme kandidaadi nõusolekut – Jaanika 

Lepamaa (Lumeakadeemia), Helin Purgas (Lumeakadeemia), Priidik Vesi (Lumelauakool), Andres Vaab 

(Lumelauakool). 

Kristjan Koll küsis, kas on täna veel kandidaate, kes soovivad kandideerida alakomitee juhatusse? 

Koosolekul esitasid oma soovi alakomitee juhatusse kandideerimiseks: Tauri Tilk (Airpark), Tanel 

Idarand (Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi), Tõnis Sildaru (Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi). 

Üldkoosolekul tuleb otsustada, mitmeks aastaks juhatus valitakse ning mitme liikmeline juhatuse 

koosseis tuleb.  

Kristjan Koll selgitas, et olenemata sellest, mitmeks aastaks juhatus valitakse, on võimalik ka 

vahepealsel ajal end taandada juhatuse tööst ja tagasi astuda. Kristjan teeb ettepaneku valida juhatus 

kaheks (2) aastaks.  

Kristjan Koll teeb ettepaneku panna uue juhatuse valimine kaheks aastaks hääletusele. 

Hääletamistulemused: Poolt: 4 liiget ehk 100%. Otsus vastuvõetud, vastuväiteid ei ole. 

Otsustati:  2.1 uus juhatus valitakse kaheks (2) aastaks. 

Tuleb otsustada, mitme liikmeline juhatus tuleb. 

Kristjan Koll selgitas, et minimaalselt saab olla 3 liiget ning lisaks kuulub juhatusse ka automaatselt 

Suusaliidu esindaja, kes hetkel on Kristjan. Ehk et 3 + 1 on minimaalne. Kui otsuste tegemisel on häälte 

võrdsus, siis loeb Suusaliidu esindaja hääl. Esindatud võiks olla nii lapsevanema kui ka treeneri vaade, 

samas juhatuses ei saa osaleda tegevsportlane. 

Toimus arutelu, et juhatus võiks olla võimalikult väike, kuid suuteline tegema koostööd. 

Kristjan Koll teeb ettepaneku panna hääletusele juhatuse suuruseks 5 liiget. 

Hääletamistulemused: Poolt: 4 liiget ehk 100 %. Otsus vastu võetud, vastuväiteid ei ole. 

Otsustati: 2.2 juhatuse suuruseks on 5 liiget. Lisaks kuulub automaatselt ka juhatusse Suusaliidu 

esindaja. 

Kristjan Koll selgitas, et kuna juhatusse soovijaid on 7 kandidaati, siis valitakse juhatuse viiele kohale 

enim hääli saanud juhatuse liikmed. Kui hääletuses tekib häälte võrdsus, siis otsustamisel loeb Kristjan 

Kolli sõna. Hääletamine toimub avalikult. 

Hääletamistulemused: 
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Jaanika Lepamaa – poolt 4 liiget ehk 100%. 

Helin Pungas – poolt 4 liiget ehk 100%. 

Priidik Vesi – poolt 2 liiget ehk 50%. 

Andres Vaab – poolt 3 liiget ehk 75%.  

Tauri Tilk – poolt 3 liiget ehk 75%.  

Tanel Idarand – poolt 2 liiget ehk 50%. 

Tõnis Sildaru – poolt 2 liiget ehk 50%. 

Hääletuse järgselt antakse sõna kandidaatidele soovi korral lühidalt esitada oma info 

kandideerimiseks. 

Otsustati: 2.3 juhatusse osutusid valituks Jaanika Lepamaa, Helin Pungas, Andres Vaab ja Tauri 

Tilk. 

2.4 viimase juhatuse liikme valikul viia kordushääletus läbi Priidik Vesi, Tanel Idarand 

ja Tõnis Sildaru kandidatuuri osas. 

Kordushääletus viiakse läbi juhatuse liikme kohale Priidik Vesi, Tanel Idarand ja Tõnis Sildaru osas. Kui 

hääletustulemus jääb võrdseks, siis otsustavaks saab Kristjan Kolli sõna. 

Hääletamistulemused: 

Priidik Vesi – poolt: 2 liiget ehk 50%. 

Tanel Idarand – poolt: 2 liiget ehk 50%. 

Tõnis Sildaru – poolt 2 liiget ehk 50%. 

Kristjan Koll annab Suusaliidu hääle Priidik Vesile. 

Otsustati: 2.5 Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi alakomitee juhatusse valitakse viimase 

liikmena Priidik Vesi ning alakomitee juhatuse uus koosseis on Jaanika Lepamaa, Helin 

Pungas, Andres Vaab, Tauri Tilk, Priidik Vesi. 

3 - Alarühma arengukava, tulevik ja eesmärgid 

Info: Kristjan Koll selgitas, et klubidele on suur küsimus, et kas on soov ja tahe ning eesmärk, et meie 

alad areneks noorteklassis, oleks tagatud võistlused ja erinevad üritused ja kui oluline oleks tänases 

seisus rääkida koondise kontseptsioonist. 

Arutelu tulemusena jäid lauale ideed ja mõtted: 

• kui ei ole järelkasvu, ei ole ka koondist 

• ainult koondise põhjal saame edasi minna, mis tagaks korraliku ettevalmistuse ja põhja ja seda 

juba 9.a-st alates 

• Spoti olemasolu on väga tähtis 

• mis on ettevalmistuse eesmärk, kas laps lumele saata ja aega veeta või viia tippu 

• täna tegeletakse klubide põhiliselt juuniori tasemega 
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• oleks vaja võrgustikku ja kontakte, et kuhu edasi minna klubi järgselt, eriti vanus 16 – 18. Tuleks 

vaadata ka maailmakaarti, et näha ja aduda, mis maksab treenimine Eestist väljas ja mis on 

meie võimalused 

• kasutada ära tänast know how-d, nt Hanna oleks väga hea näide, kelle teadmisi ses valdkonnas 

võiks kuulata; kasutada ka teisi näiteid teistelt aladelt nt Kristjan Ilves, suusahüpete valdkonna 

vedamine ja areng 

• Tõnis on valmis võtma freestyle suusatamise koondise juhtimise enda peale. 

• tuleb kaardistada potentsiaal juba 10 – 12 a-lt, et saaks tulevikku planeerida. Tänases seisus 

siis Audentese plaanis, et oleks ettevalmistus kooli põhjal spetsiifilise spordi tegemiseks. 

• oleks vaja vahemoodulit enne Audentest, sest 13 – 14.a koolitus lõppeb enne Audentest. 

• kindlasti ei tohi ära unustada vaimset poolt treeningutel ja koolitustel. Eesmärk, et lapsest 

kasvaks terve inimene, kellest võimaluste puhul tuleks tipptegija. 

• Tuleb väga kriitiliselt mõelda, kuhu suunata ressurssi. Ka lapsevanem peab aru saama, et kui 

on soov jõuda tippu, siis kahjuks see tee maksabki rohkem. 

• Klubide koostöös ehk tekib nö eliitgrupp vanuses 13 – 14 enne Audentest. Täiskasvanud 

sportlased ja 16. a ning vanemad – siin võiks mõelda ehk kontaktide loomisest erinevate 

Euroopa baaside või koondiste või treeningute võimalustest, kellega koostööd teha. 

• Kuigi Audentes ei ole meie alal ka kõige parem lahendus (erialasele spetsiifikale mõeldes), siis 

tehtud on suur töö ja siit saab ainult paremaks minna. 

 

Otsustati:  võtta info teadmiseks. Uus juhatus saab sellelt pagasilt edasi minna ja seada eesmärgid 

ja tegevused alade arendamiseks.. 

3. Tõnis Sildaru ettepanekul päevakorda lisatud punktid:  

a) Freestyle suusatamise ja lumelauaspordi eraldi alarühmadesse viimine 

Info: vt teema arutelu päevakorrapunkt 1 juures. 

Otsustati: uuesti tänasel koosolekul teemat ei aruta. 

b) Spot of Tallinna tulevik 

Info: Tauri Tilk andis kiire ülevaate Spoti treeningkoha olukorrast – tänane seis on nukker 

ning tuleb mõelda, kas maja jääb treeningpaigana toimima, kuna seisukord on muutumas 

ohtlikuks ning tänases majanduslikus olukorras ei ole see enam jätkusuutlik plaan. Lisaks 

vajavad kuubikud väljavahetamist, mis on väga kulukas protsess, ca 50 tuh eurot. Spot ei 

jaksa üksi tegeleda, keegi peab appi tulema. 

Kristjan Koll selgitas, et ESL ei investeeri taristusse. Küll aga oleme igati valmis osalema 

projektides, toetama oma know how-ga, olema kõneisikud. 
 

Toimus arutelu Spoti kui treeningkoha vajalikkusest – Spoti on vaja. 
 

Otsustati: võtta info teadmiseks ning kindlasti üks tegevus uue juhatuse tööplaanis. 

c) Koondis ja selle lähetamine; 

Info: toimus arutelu – kas sportlased peavad tegema seda omavahenditest? Mis saab, kui 

sportlane eksib lepingu mõne punkti vastu? 

Kristjan Koll selgitas, et ESL toetab võistlustel osalemist võimaluste piires. Selleks peab 

alakomitee kokku panema statuudi. Tuleb alustada hooaja plaani tegemisest – mis 

võistlustel plaanitakse osaleda ja juurde tuleb kindlasti lisada eelarve. Kuna hooaeg on 

kohe algamas, siis sellega on üpris kiire. 
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Sportlaslepingu osas tegeleb ESL juhatus, sest tema sõlmib ka sportlasega lepingu. 

Otsustati: kokku kutsuda uue juhatuse koosolek, mis arutaks ja tegeleks antud teemaga. 

d) Alarühma rahalised vahendid alates 01.01.2014 (kust ja kuidas on tulnud rahalised 

vahendid; mis mahus on tulnud need kindlate persoonide heade tulemuste tõttu; kuidas 

ja kelle otsustel on antud vahendeid kasutatud); 

Info: On tekkinud seisukoht, et ESL on kasutanud omavoliliselt vahendeid täiesti 

mittesihtotstarbeliselt 

Kristjan Koll selgitas, peamised vahendid tulevad riigi sektorist erinevate toetuste näol. Kui 

on pretentsioone, siis tuleb need konkreetselt esitada. Et alates 01.01.2014 hakata 

dokumente läbi töötama, siis nõuab see revidendi tööd. 

Toimus arutelu ning tekkis ettepanek kokku panna revisjonikomisjon ning kaasata töösse 

ka ESL üldine revisjonikomisjon. 

Otsustati: uus juhatus võtab teema käsitlusse ning otsustab võimalike järgnevate 

tegevuskäikude osas. 

e) Suusaliidu klubide toetus (kuidas ja mille alusel on jagunenud Suusaliidu poolt klubide 

toetus alates 01.01.2014; miks ei ole antud toetuse võimalustest infrmeeritud Suusaliidu 

ühte viimase seitsme aasta kõige edukamat klubi?); 

Info: on tekkinud küsimus, kas Suusaliit toetab üldse suusaliidu klubisid? Kelly & Henry 

Sildaru Suusaklubi ei ole seda infot saanud. 

Kristjan Koll selgitas, et info on Suusaliidu lehel olemas, juhatuse protokollis. Üks kord 

aastas tuleb toetus EOK-lt ning Suusaliit arvutab valemi alusel klubide toetuse. Kümnis 

toetab juunioride MM-i. Kui on selle kohta küsimusi, siis tuleb see esitada Suusaliidu 

juhatusele. 

Otsustati: võtta info teadmiseks. 

 

4. Tanel Idaranna ettepanekul päevakorda lisatud punktid:  

a) FS ja LL alakomitee juhatuse kohustused, õigused ja vastutus; 

Kristjan Koll selgitas, et alakomitee õigused, kohustused jm teemad on määratud 

reglemendis. Kui on küsimusi, siis tuleb need esitada ESL juhatusele. ESL juhatusel on 

pädevus muudatuste tegemiseks. 

Otsustati: võtta info teadmiseks. 

b) FS ja LL alarühma esindaja ESL-is (kas peab andma oma tegevusest FS ja LL 

alakomitee juhatusele aru; vastutus); 

Kristjan Koll selgitas, et esindaja on kaasatud juhatuse tegevusse ja kommunikatsioon 

peab olema ka kahepoolne. 

Otsustati: võtta info teadmiseks. 

c) Spot of Tallinna kuubikute rahastamine (augustis toimus arutelu Spot Of Tallinna 

kuubikute rahastamiseks. Milline on hetkeseis, milline on ESL-i ametlik seisukoht?); 

Info: teema arutelu on käinud läbi mitme punkti juures. 

Otsustati: uus juhatus võtab tööplaani teema arutelu ja võimalikud tegevused. 

d) Kas FS ja LL alakomitee juhatuse poolt pakutud FS ja LL alaliidu esindaja on ametisse 

nimetatud? 

Kristjan Koll selgitas, et esindajat ei ole ametisse nimetatud, oleme olnud 

konsultatsioonides ja aruteludes. Alajuht on plaanis palgata kindlasti mingil ajahetkel, 
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kuid enne peab alakomitee tööle hakkama. See on ka ESL juhatuse nägemus. Et 

konfliktid oleksid lahendatud. Tuleb mõelda ka eelarve ning tervikuna terve aasta 

tegevuste peale, kas ala juhile kulub ressurssi. Alajuhi vahendid tulevad Suusaliidu 

vahenditest. Täna ei ole seetõttu ka veel konkurssi toimunud, kuna ei ole täpne 

nägemus paigas. 

Toimus arutelu alajuhi ametijuhendi osas, mis on ülesanded, kohustused jne. 

Otsustati: uue juhatuse tegevuskavva lisada alajuhi töö punktid, ametijuhendi 

ülesanded ja koostöö ESL juhatusega. 

 

 

 

______________________     ______________________ 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristjan Koll       Kristel Jaakson 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


