ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll

Toimumise aeg ja koht: 30.04.2021, Tartu, Teaduspargi 11
Protokollija: Ave Nurk
Juhataja: Reimo Kaasiku
Koosoleku algus 12.30, koosoleku lõpp 15.50
Osalesid: Reimo Kaasiku, Andre Mets, Ave Nurk, Anu Taveter, Jaanus Teppan, Margus Uibo, Peeter
Kümmel, Tanel Ojaste, Skype vahendusel: Tõnu Seil
Puudusid: Risto Rammul, Eido Tasalain, Arne Tilk, Riho Roosipõld, Robert Peets, Tauri Tallermaa
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kinnitati esitatud päevakord:
1. Alakomitee tegevused, struktuur.
2. Lühiettekanne hooajast, mõtted edaspidiseks
3. Hooaja 2021/22 a. statuudid
4. Hooaja 2021/22 a. koondiste kinnitamine.
5. 2021a. suvine kalender (rullsuusa MK)
6. Lastelaager 2021
7. EMV üldjuhendi muudatused hooajaks 2021/22
8. Ülevaade MS eelarvest ja möödunud hooaja kokkuvõte
9. Murdmaa üldkogu kokkukutsumisest.
10. 2020/2021 hooaja parimate nimetamine
11. 2020/2021 aktiivsete ala arendajate, aktiivi ja toetajate tänamine ja tunnustamine.

1. Alakomitee juhatuse tegevused, struktuur
Koosoleku juhataja Reimo Kaasiku alustas oma sõnavõttu meeldetuletusega, et 2019 sügisel sai
alakomitee juhatuse töö paremaks korraldamiseks moodustatud töögrupid.
Oma töögruppide tegevusest on esitanud ülevaated „Eelarve ja uued projektid“,
„Tippspordikomisjon“, „Treenerite koolitus“. Alajuhi poolt kuu aega tagasi tehtud palvele esitada
töögruppide tegevuse ülevaated ja teha ettepanekuid alakomitee tegevuse parandamiseks, rohkem
tagasisidet ei laekunud.
Arutati teemadel, mis on eesmärk ja motivatsioon alakomitee juhatusse tulekuks. Igaühel on vaja läbi
kaaluda kui suur reaalse panuse võimalus üldse kellelgi on. Tõdeti vajadust koostada SWOT analüüs ja
kaasata koolitaja.
ESL arengukava puudusena toodi välja, et on määratlemata kuidas toimub eesmärkide saavutamine.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja liikuda edasi järgmisel koosolekul

2. Lühiettekanne hooajast, mõtted edaspidiseks
Peatreener ja alajuht teevad ülevaate möödunud hooajast.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Hooaja 2021/22 statuutide projektid
Jaanus Teppan tegi ülevaate 2021/2022 hooaja statuutide projektidest. Statuudid on projektidena
alakomitee juhatuse liikmetele veebilahendusena kättesaadavad paranduste ja ettepanekute
tegemiseks, et järgmisel alakomitee juhatuse koosolekul 15.06. oleks võimalik statuudid vastu võtta.
Otsus: Enne 15. juunit on kõigil MAJ liikmetel võimalik teha statuudi projektides omapoolseid
ettepanekuid-täiendusi.
4. Hooaja 2021/22 koondiste kinnitamine
Ettepanek kinnitada hooaja 2021/2022 koondised järgmistes koosseisudes:
A koondis:
Marko Kilp
Martin Himma
Alvar Johannes Alev
B koondis:
Mariel Merlii Pulles
Koondise kandidaadid:
Henri Roos
Kaarel Kasper Kõrge
U23 koondis:
Keidy Kaasiku
Kaidy Kaasiku
Aveli Uustalu
U23 koondise kandidaadid:
Karl Sebastian Dremljuga
Hanna-Brita Kaasik
U20 koondis:
Johanna Udras
Anders Veerpalu
U20 koondise kandidaadid:
Eliisabet Kool
Kaspar Päärson
Noortekoondise kandidaadid:
Olle Ilmar Jaama
Lars Piirmann
Ralf Kivil
Andre Luuk
Toni Andree Saarepuu
Andra Aavik
Kretel Kaljumäe
Anni Lii Unn
Hedvig Altmäe
Gerda Kivil
Herta Rajas

Koondiste kandidaatidel eraldi hüvesid esialgu ette nähtud ei ole. Noortekoondise kandidaatideks on
määratud kõik eelmisel hooajal EMV-te medaleid võitnud murdmaasuusatajad.
Otsustati:
1. kinnitada ühehäälselt hooaja 2021/2022 koondised ja koondise kandidaadid ülaltoodud
koosseisudes.
2. eelarve koostamise protsessis töötada välja ja sõnastada täpsed koondise liikmete hüved ja
kohustused, tutvustada neid sportlastele ja sõlmida sportlastega lepingud
5. 2021.a. suvine kalender (rullsuusa MK)
FIS on teinud Eestile taas ettepaneku korraldada suvine rullsuusatamise MK etapp 20.-22.08.21.
Arutati rullsuusatamise EMV korraldamist. Eelmisel aastal toimusid EMV samaaegselt Madona
rullsuusatamise MK etapiga, mis pani mitmed sportlased valiku ette. Seetõttu otsustati viia
rullsuusatamise EMV läbi koos Eesti MK etapiga, st siis 20.-22.08. Otepääl, Tehvandil.
Otsus: Eesti meistrivõistlused rullsuusatamises toimuvad samaaegselt rullsuusatamise MK etapiga
Tehvandil 20.-22.08.21.

6. Noorsportlaste suvelaagri korraldamine
Noortelaagri projekti eestvedaja Anu Taveter ja alajuht tegid lühikese ülevaate suvise noortelaagri
korraldamisest. Noortelaager on planeeritud toimuma 28.06. - 02.07.21 Jõulumäele. Laager oleks
suunatud suusanoortele sünniaastatega 2004-2011, laagrisse tuleks iga treener oma õpilastega ning
kohapeal saaksid noorsportlased treenida koos oma vanuseklassi noortega. Treenerid oleks kõik
kaasatud ka erinevatele vanusegruppidele treeninguid läbi viima.
Klubide treeneritelt küsitakse 12.maiks tagasisidet osalejate ligikaudse arvu kohta.
Sõltuvalt laagris osaleda soovivate murdmaasuusatajate arvust võib lisaks murdmaasuusatajatele
laagrisse kutsuda ka mäesuusatajad ja kahevõistlejad, samuti võiksid ühineda laskesuusatajad.
Esitatakse taotlused mais avanevasse Haridusministeeriumi laagritoetuse projekti ja Eesti
Kultuurkapitalile.
Otsus: esitatakse tähtaegsed rahastustaotlused Haridusministeeriumile ja Eesti Kultuurkapitalile
laagri toetuste taotlemiseks. Lõplik ürituse toimumine otsustatakse vastavalt viiruse leviku
olukorrale.
7. EMV üldjuhendi muudatused hooajaks 2021/22
EMV üldjuhendi projekt saab alakomitee juhatuse liikmetele veebilahendusena kättesaadavaks
paranduste ja ettepanekute tegemiseks, et järgmisel alakomitee juhatuse koosolekul oleks võimalik
üldjuhend kinnitada.
Otsus: Enne 15.juunit on kõigil MAJ liikmetel võimalik teha EMV üldjuhendi projektis omapoolseid
ettepanekuid-täiendusi.
8. Ülevaade MS eelarvest ja möödunud hooaja kokkuvõte.
A. Nurk andis ülevaate murdmaasuusatamise hetke finantsolukorrast. Hooaja algul püstitatud
eelarvelistest numbritest on kokkuvõttes kinni peetud. Erakorralise miinuse on tekitanud
koroonaviiruse piirangute tõttu tekkinud ettenägematud kulutused. Ainuüksi koroonatestidega on
kaasnenud kulutused summas 13’000€. Ettenägematute koroonakulutuste katteks loodetakse riigi
toetusele. Vastava meetme avamine jääb kahjuks küll alaliidu mõistes järgmisesse majandusaastasse.
Kuna kõik eelneva majandusaasta laekumised ja kanded ei ole veel toimunud, siis ei ole lõppenud
majandusaasta numbrid veel lõplikud, andes siiski enamvähem lõpliku ülevaate, mille põhjal oli
võimalik teha juba ka esialgne prognoos järgnevaks hooajaks. EOK poolt olümpiaettevalmistuseks

määratud toetused on oluliselt suuremad kui eelmisel aastal, mistõttu on võimalik arvestada
varasemast korralikuma ettevalmistusega.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja eelarve töögrupil tegeleda järgneva aasta eelarve
koostamisega edasi pärast vajalike andmete laekumist.
9. Murdmaa üldkogu kokkukutsumisest.
Arutati murdmaa üldkogu kokkukutsumise vajadust ESL üldkogust eraldiseisva üritusena. Pakuti välja
kutsuda murdmaa üldkogu kokku noorsportlaste suvelaagri ajal (28.06.-02.07.21) Jõulumäel.

10. Hooaja 2020/2021 parimate murdmaasuusatajate nimetamine
Parim mees nominendid – Marko Kilp, Martin Himma, Kaarel Kasper Kõrge
Parim naine nominendid – Mariel Merlii Pulles, Hanna-Brita Kaasik, Aveli Uustalu, Johanna Udras
Parim meesjuunior nominendid – Anders Veerpalu, Karl Sebastian Dremljuga, Kaspar Päärson
Parim naisjuunior nominendid – Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku, Johanna Udras
Parim noormees nominendid – Olle Ilmar Jaama, Mehis Udam, Frode Hallik, Holger Altmäe
Parim neiu nominendid – Eliisabet Kool, Andra Aavik, Laura Lään
Kui enamuse valikuga oldi ühte meelt, siis arutelu tekkis parima naismurdmaasuusataja valimisega –
kas parimaks osutub täiskasvanute tiitlivõistlusel parima koha saavutanud juunior (Johanna Udras 50.
koht Oberstdorfi MM-l) või U23 MM-l 19. koha saavutanud Mariel Merlii Pulles. Toimus hääletamine,
mille tulemusena sai M.M. Pulles 7 poolthäält ja J. Udras 1 hääle.
Otsustati nimetada hooaja 2020/2021 parimad murdmaasuusatajad järgnevalt:
Parim mees
Marko KILP
(Võru Suusaklubi)
Parim naine
Mariel Merlii PULLES (Karupesa Team)
Parim meesjuunior
Anders VEERPALU
(suusaklubi „Jõulu“)
Parim naisjuunior
Keidy KAASIKU
(Ambla Spordiklubi)
Parim noormees
Mehis UDAM
(RR Suusaklubi)
Parim neiu
Eliisabet KOOL
(CFC Spordiklubi)
Hooaja parimate autasustamise korraldamine otsustatakse järgneval kuul, kui on selgem ülevaade
viiruse leviku olukorra lahenemisest.
11. 2020/2021 aktiivsete ala arendajate, aktiivi ja toetajate tänamine ja tunnustamine
Peeter Kümmeli ettepanek muuta tunnustamise struktuuri ümber, et saaks kaetud kõik ala arengu
jaoks oluliste valdkondade tegijad. Lisaks sportlastele erinevates vanuseklassides võiks tunnustatud
saada ka järgmistesse valdkondadesse panustajad: treener, rajameister, keskuse juht, klubi juht, spordi
aktiivi eestvedaja, aasta emotsioon, aasta suusahull, aasta ületaja jne. Vajalik luua kampaania
sotsiaalmeedias „Märka tegijat“ ja valida spordiaktiivi poolt esiletõstetud inimesi.
Otsus: korraldada täpsem ideekorje enne järgmist koosolekut ja võimalusel korraldada juulis vastav
üritus.

