
ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 

 

Toimumise aeg ja koht: 30.10.2019, Tallinnas 

 

Protokollija: Peeter Kümmel 

Juhataja: Reimo Kaasiku 

Koosoleku algus 11.00 

Kohal: Reimo Kaasiku, Andre Mets, Ave Nurk, Anu Taveter, Riho Roosipõld, Margus Uibo, Tauri 

Tallermaa, Tõnu Seil, Peeter Kümmel 

Kohal skype vahendusel: Jaanus Teppan 

Puudusid: Arne Tilk, Tanel Ojaste, Risto Rammul, Robert Peets, Eido Tasalain 

 

Koosoleku avas sõnavõtuga murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse esimees Reimo 

Kaasiku ja tegi ettepaneku kinnitada päevakord:  

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine; 

2) Meediaplaan; 
3) Alakomitee juhatuse tegevusgruppide tööplaani koostamine; 
4) Alexela-Hawaii Express Noorte Suusasarja üldjuhend; 
5) Murdmaa eelarve tutvustus; 
6) Projekti „100 murdmaasuusa sõpra“ fondi kogunenud toetussumma kasutamine; 
7) Ülevaade sportlaste lepingute sõlmimisest; 
8) ESL kalendri reglement; 
9) ESL EMV kalendri reglement; 
10) MAJ reglement; 
11) Kunstlume radade ettevalmistuse võimalikkusest Eestis alates esimesest novembrist. 

 
Otsus: Päevakord kinnitada - poolt 9 häält, vastu 0 häält 

 

Koosoleku kulg ja otsused: 

 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.  
Otsus: Reimo Kaasiku valida koosoleku juhatajaks ja Peeter Kümmel protokollijaks.  
Hääletamine: Poolt 9, vastu 0 häält 

 
2. Meediaplaan  

1. Peeter Kümmel tegi ettepaneku täpse ja efektiivse infovahetuse plaani väljatöötamiseks. 
Infovahetus sportlane – treener - MAJ - ESL juhatus. Meediaga suhtlemise planeerimine ja 
meediasuhtluse koolitamine.  

2. Tõnu Seil ettepanek: koostada kommunikatsiooni kord ja reeglid. 
3. Kommentaar Margus Uibolt: sportlased ei teadvusta parimal moel enda sportlikku taset täna 

ja sellest tulenevad ootused on üle paisutatud. Pettumus väljendatakse ajakirjandusele. On 



oluline vahetu suhtlus ja sportlaste igakülgne toetamine vajaliku informatsiooniga uuel, 
paremal tasemel.   

4. Tõnu Seil tegi ettepaneku koostada eesmärgipärased sõnumid murdmaasuusatamise kohta, 
neile õige kanali leidmine, sh pressiteated, info edastamine sportlastele. 
ESL ja sportlase koostöökokkuleppes olemas selline punkt: 

Lepingu osapooled kohustuvad mitte andma avalikkusele Suusaliidu, sportlase, EOK ja 
Koostööpartnerite mainet kahjustavat ja erimeelsusi tekitavat infot ning hoiduvad ebakohasest 
kriitikast nii kaasvõistlejate kui ka käesoleva lepingu osapoolte suhtes. 
 
Otsus:  

1) Tegevusgrupp „sise- ja väliskommunikatsioon“ töötab sekretariaadi kaasabil välja strateegilise 
kommunikatsiooniplaani ja sõnumid. Sportlastele info edasiandmine toimub tegevusgrupi 
„tippsort- ja järelkasvukoondised“ esimehe Riho Roosipõllu kaudu; 

2) ESL peasekretär Tõnu Seil koos sekretariaadiga aitab kokkulepitud sõnumeid kanaliseerida 
(pressiteated, arvamuslood, pressikonverentsid jms).  

 
Häälemine: Poolt 9, vastu 0 häält 
 

  
3. Alakomitee juhatuse tegevusgruppide tööplaani koostamine. Palun esitada mõtted, ideed 
oma töögrupi tegevusülesannetest? 
 
Otsused:  

1) tegevusgrupi juhiks nimetatud inimestel välja töötada tööplaanid 17.11.19 ja edastada 
murdmaasuusatamise alajuhile.   

2) Edaspidi on MAJ koosolekutel päevakorrapunkt, milles iga nimetatud tegevusgrupi juht esitab 
tehtud tööst kokkuvõtte.  

 
Hääletamine: Poolt 9, vastu 0 häält 
 
4. Alexela-Hawaii Express Noorte Suusasarja üldjuhend 
Otsustati sisse viia murdmaasuusatamise alajuhi poolt esitatud juhendis järgmised muudatused: 

1) Muuta punkt 8.5 sõnastus. 
2) Arutelu vanuseklasside teemal, millised vanuseklassid võistlevad eraldi ja millised ühiselt. Anu 

Taveter tõi arutelusse erinevate murdmaasuusatamise liikmesklubide ettepaneku 
moodustada 15M/N vanuseklass (2005 sündinud) erladi 16M/N vanuseklassist. Ettepanek 
pandi hääletamisele 
 

Hääletamine: 1 häält poolt, vastu 7 häält, 1 erapooletu 
Otsus: säilib varem kokkulepitud kord, et 15M/N vanuseklass (2005 sündinud) võistlevad koos 16M/N 
vanuseklassi sportlastega 

 
3) Arutelu, et korraldada laste ala võistluste toimumise ajal  

Otsus: edastada korraldajatele info ja soovitus korraldada mängu- ja tegevusalad lastele; 
4) Meene jagamine sarja viimasel etapil kõikidel viimasel etapil osalenud võistlejatele;  

Otsus: viimasel etapil kinkida kõikidele viimasel etapil osalenud sportlastele meene 
5) Arutelu, et lisada segateate etapp noortesarja 

Otsus: töötada välja formaat eesmärgiga kaaluda segateatevõistkondade teatevõistluse 
ellukutsumist 2020/2021 

6) Arutelu kiivri kandmise teemal suusakrossil 
Otsus: suusakrossis on kiivri kandmine kohustuslik 
 



Otsus kinnitada alapunktid 3-6 
Hääletamine: Poolt 9 häält, vastu 0 häält 
 
5. Murdmaa eelarve tutvustus (Tõnu) 

Tõnu Seili ettekanne. Täiendav töö eelarvega ja ülevaade „eelarve ja uued projektid“ 
tegevusgrupile alates 20.11.2019. 

 
Jaanus Teppan lahkus koosolekult. 

 
6. Projekti „100 murdmaasuusa sõpra“ fondi kogunenud toetussumma kasutamine 

Toimus projekti arutelu. Otsustati osalist projekti raha kasutamist planeerida novembri ja 
detsembri sihipäraste kulude katmiseks: 

1) Skandinaavia Karikasarja FIS võistlusel osalemine; 
2) Järelkasvu koondise ettevalmistus kulude katmine detsembri kuus.  

Hääletamine: 8 poolt, 0 vastu häält 
 
7. Ülevaade sportlaste lepingute sõlmimisest. 

ESL peasekretärile Tõnu Seilile tehti 16.10.2019 toimunud MAJ koosolekul ülesandeks sõlmida 
ESL egiidi all MK sarja kandideerivate sportlastega lepingud hiljemalt 01.11.09. Tõnu Seil 
teavitas, et ei suuda nimetatud kuupäevaks lepinguid sõlmida ja soovib pikendust kuni 
11.11.2019. 

 
Otsus: ESL egiidi all MK sarja kandideerivate sportlastega sõlmitakse ESL poolt lepingud hiljemalt 
11.11.2019 
Hääletamine 8 poolt, 0 vastu 

 
8. ESL kalendri reglement  
Eelmisel koosolekul Arne poolt algatatud teema alusel otsustati järgmiseks koosolekuks ette 
valmistada teema ESL võistluskalendri reglemendi väljatöötamine.  
Tõnu pani ette ühe reglemendi punktina kaaluda ettevalmistatavasse ESL võistluskalendri reglementi 
lisada puhta spordi sõnastus Tartu maratoni üldjuhendi punkti 27 eeskujul: 

  
„Tartu Maratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad Rahvusvahelise 
Suusaliidu (FIS) dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul 
(www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide 
osalejate seas“ 

 
Toimus arutelu ja murdmaasuusatamise alajuht Ave Nurk esitas ettepaneku: kuna ESL kalender on 
aladeülene ja vastav reglement võiks reguleerida kogu ESL kalendrit, siis võiksime selle teema saata 
kõigepealt ESL juhatusse. Selleks võiks formuleerida teemad, mida täpsemalt reglemendis käsitleda 
soovime.  
 
Otsus: Ave Nurk koordineerib ESL kalendri koostamise ettepaneku teema saatmist ESL juhatusse 
arutlemiseks ja kinnitamiseks.  
 
 

Päevakorda koosoleku käigus lisandunud punktid: 

9. Arutelu ESL EMV reglemendi punkt 6.2 sõnastuse ümber. Tõstatati küsimus, kuidas sõnastada nn. 
„kuuma grupi“ sportlaste stardijärjekord võistlustel. Riho Roosipõld tegi ettepaneku sõnastada 2020 

http://www.antidoping.ee/


Alexela- Hawaii Express noorte suusasarja üldjuhendis punkt 6.2 järgmiselt: M/N 16 kuum grupp 
moodustatakse noortesarja koondtulemuste alusel 15 paremat.     
 
Otsus sõnastada punkt vastavalt Riho Roosipõllu ettepandud sõnastusele. 
Hääletamine : Poolt 8, vastu 0 
 
Lahkus Andre Mets 
 
10. Toimus arutelu, kas MAJ võiks koostada töökorraldusreeglid? 
Peeter Kümmel tõstatas teema välja töötada MAJ töökorraldusreeglid.  
 
Otsus töökorraldusreeglid välja töötada jäi hääletamata. Soovitavalt võtta punkt päevakorda järgmisel 
MAJ koosolekul. 
 
11. Arutelu toimus Peeter Kümmeli tõstatatud teemal kuidas Eesti pinnal realiseerida tänasest 
varasem kunstlume radade valmisolek enne igat talihooaega. Arutleti ka teemal millises talispordi 
keskuses oleks seda realistlik ja potentsiaalikas realiseerida:  
1) Pirita, Nõmme - Tallinna lähedus ja Tallinna linna toetus 
2)  Valgehobusemäe - Tallinna lähedus ja omavalitsuse toetus 
3) Kõrvemaa 
4) Tehvandi ja Jõulumäe - riigi sihtfinantseeritavad keskused 
5) Alutaguse - kõige külmem ja pikima loodusliku lumikatte perioodiga piirkond Eestis.  
Ettepanek oli, et ühes Eesti talvespordi keskuses võiks tulevikus saavutada kunstlume raja avamise 
alates 1. novembrist igal aastal. Raja pikkus võiks olla vähemalt 2,5km ja rada peaks olema tasu eest 
kasutada. 
Ettepaneku kohaselt parandaksime Eesti talisportlaste treeningvõimalusi Eestis, mille kaudu tõuseks 
sportlaste konkurentsivõime ja säästaksime klubide kulutusi välislaagritele. 
Ettepanek tuli siduda eesmärki tiheda koostööna ka ELF ja teiste Eesti talispordi organisatsioonidega. 
 
Otsuseid ei langetatud. Teema võiks uuesti käsitlemist leida uuel MAJ koosolekul. Vaja on langetada 
otsus ja vastavalt otsusele tegevusplaan. 
 
Ettepanek kaardistada varajase kunstlumeraja tähtsust Eesti murdmaasuusatamisele. Otsustati,  et 
murdmaasuusatamise alajuht Ave Nurk saadab liikmesklubidele küsimustiku vastamise tähtajaga 
01.01.2020: 

1) Kui mitu sportlast te lähetasite välislaagrisse okt- dets. 2019 kunstlumele? 
2) Kui suur kulu oli sportlaste lähetamisele kokku?  
3) Asukohad, kus laagrid toimusid? 
4) Kui maksite raja kasutamise eest tasu, siis kui suur oli see päevas? 

 
Otsustati teostada päring rahvusvahelistele murdmaasuusatamise alaliitudele:  

A. kui mitu suusakeskust avab kunstlume rajad oktoobri kuus: 
1) Norras 
2) Rootsis 
3) Soomes 
B. kui mitu suusakeskust avab kunstlume rajad novembri kuus: 
1) Norras 
2) Rootsis 
3) Soomes 

 
12. Järgmise MAJ koosoleku päevakorda otsustati lisada arutelu NOORSPORTLASTE SUVELAAGRI 

KORRALDAMINE 2020. 



 
Otsus: 7 poolt, 0 vastu häält 
 
13. 16.10 MAJ koosolekul otsustatud ja liikmesklubidele väljasaadetud küsimustikud, millega sooviti 

suusaaktiivi ettepanekuid ERASMUS EU projektile „collaborative partnership“, ei saanud ühtegi 
vastukaja ettepanekute näol. Liikmesklubidelt küsiti: 

• Mis on eesti mudmaasuusatamise arengu suurim tulipunkt/takistus, mida lahendada 

nimetatud projektiga?; 

• Millised on täpsed tegevused nimetatud kolmel järjestikusel aastal eesmärgi 

saavutamiseks?; 

• Millisele vanusegrupile teie arvates võiksime projekti suunata? Miks?; 

• Milliseid treeningkogunemisi, õppeseminare ja spordireise soovime ellu viia? Miks?; 

• Kas treenerite koolitamise, teadmussiirde ja lävimise rahvusvaheliselt võikisd olla 

täiendavad eesmärgid, mida projektiga rahastada? Kui JAH, siis nimetage täpsed 

tegevused kolmel järjestikusel aastal eesmärgi saavutamiseks; 

• Kes võiksid olla neli partnerorganisatsiooni välisriikidest? Nimeta kui sul on kontaktid ja 

koostöö kogemus ja soovid enda partnerit välja pakkuda kui ühte võimalikku projekti 

partnerit; 

• Anna endast teada kui oled valmis osalema projekti elluviimisel ja koordineerimisel 

projekti perioodil 2021-2023 vabatahtlikuna. 

Otsustati, et MAJ tegevusgrupp „eelarve ja uued projektid“ liikmed koostavad kõik projekti 

rahastamisega ettenähtavate tegevuste kava ja esitavad selle 01.02.2020 

Hääletamine: poolt 8, vastu 0 häält  

 
 

 
 
 
Koosolek lõppes 13.40 
 


