ESL 19.11.21 juhatuse koosoleku protokoll
Tondi Tennisekeskuse saalis Black Lounge algusega kell 11:00
Osalesid: Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Priidik Vesi, Tauri Tallermaa, Gert Lee, Andres Nurk, Heiko Heitur,
Vahur Teppan
Puudusid: Reimo Kaasiku, Vahur Leemets, Taavi Sepp
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutud: Tõnu Seil, Ave Nurk, Rauno Loit
Koosoleku juhataja: Tõnu Seil
Protokollija: Ave Nurk

Kinnitati esitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESL juhatuse esimehe valimine
ESL 2021/2022 eelarve II kvartali täitmine ja III-IV kvartali prognoosiga
Kahevõistluse MK etapi korraldamise ülevaade (Ago Markvardt)
ESL komisjonide tööst
ESL 100 ideede kirjeldus (Vahur Teppan)
ESL uuest logost (Gert Lee)
Muud küsimused
7.1 FIS Skandinaavia karikaetapi korraldusõigustest
7.2 FIS rullsuusatamise karikaetapi korraldusõigustest

PKP.1. ESL juhatuse esimehe valimine
ESL juhatuse 05.11.21 koosolekul otsustati, et juhatuse esimehe kandidaadid esitatakse ja juhatuse
esimees valitakse järgmisel koosolekul, 19.11.21. ESL juhatus arutas ESL juhatuse esimehe sisulise rolli ja
ülesannete üle. Päevakorra punkti osas avaldasid arvamust ja esitasid oma nägemuse kõik kohal viibinud
juhatuse liikmed. ESL juhatuse esimehe kandidaadina seati üles kõige pikaajalisemalt juhatuse liikmena
ametis olnud Ago Markvardt. Juhatuses toimunud arutelul pakkusid juhatuse esimehele oma abi ESL
juhatuse töö koordineerimisel Vahur Teppan ja ESL juhatuse koosolekute läbiviimisel Heiko Heitur. H.
Heitur juhtis tähelepanu, et edaspidi oleksid juhatuse koosoleku materjalid esitatud hiljemalt 5 päeva
enne koosoleku toimumist ning koosolekute protokollid peavad jõudma ESL kodulehele 5 tööpäeva
jooksul.
Otsused: ESL juhatus valis ESL Põhikirjast tulenevalt ühehäälselt ESL juhatuse esimeheks Ago Markvardti.

PKP.2. ESL 2021/2022 eelarve II kvartali täitmine ja III-IV kvartali prognoos
T. Seil ja ESL eelarvekomisjoni liikmed G. Lee ja A. Nurk selgitasid juhatusele, et ESL eelarves on kuvatud
kahe kvartali täitmine ja III-IV kvartali prognoos. Eelarvekomisjon on eelarve üle vaadanud. Arutati ESL
reservi moodustamist, EOK lisavahendite laekumist ja riigi poolse Covid-19 toetuse jagamise ettepanekut.
Otsused:
1. ESL juhatus otsustas reservi moodustamise vastavalt eelarvekomisjoni välja töötatud eelarve
tabelile (MK-de korralduste reserv ja covid-19 toetus)
2. ESL juhatus otsustas viia sisse ESL 2021/2022 eelarve muudatused ja kinnitada ajakohastatud
eelarve e-posti teel hiljemalt 03.12.21
3. ESL juhatus otsustas likvideerida 2021/2022 hooajal ESL üldkontolt võlgnevuse mäesuusatamise
alarühmale 10 000 eurot ja freestyle/lumelaud alarühmale 10 000 eurot

PKP.3. Kahevõistluse MK etapi korraldamise ülevaade
ESL juhatuse liige ja kahevõistluse MK etapi peakorraldaja A. Markvardt jagas juhatusele informatsiooni
MK etapi korraldamise hetkeseisust, väljakutsetest ja eelarvest. Juhatuses toimus arutelu MK etapi
korraldamisega seonduvates küsimustes. A. Markvardti sõnul toimus 17.11.21 Tehvandil FIS TD ülevaatuskoosolek. Tehvandil on toodetud lumekonteinerisse lund 1. novembrist ja alates kolmapäevast hakati lund
tootma hüppemäele. Sellega prognoositakse miinimumprogrammi - 1,5 km pikkuse suusaraja tegemine
ning stardi-finiši ala ehitamine Hobuseraua ülemisele osale. Kui tuleb külma, siis pannakse tööle ka rajale
veetud 8 kahurit ja mäel olevad 3 kahurit ja välistatud ei ole ka peastaadioni kasutamine. Terviseametiga
on Covid plaanid kooskõlastatud. Vajalik kontrollida kõigi pealtvaatajate Covid passe ja teha PCR testid
kõigile korraldajatele, kes sportlastega kokku puutuvad. Kokkuvõttes ei näe A. Markvardt täna väga suuri
takistusi, miks peaks MK etapi ära jätma.
Otsused: Kinnitati kahevõistluse MK etapi toimumise korraldamine 11-12.12.2021 Otepääl, Tehvandil. ESL
juhatus võtab vajadusel täiendavad otsused vastu jooksvalt enne MK etapi toimumist e-maili teel.

PKP.4. ESL komisjonide tööst
Juhatus andis ülevaate 05.11.21 juhatuse koosolekul valitud komisjonide tööst. Vastavalt 05.11.21
juhatuse koosoleku otsusele vaadati üle moodustatud komisjonide koosseisud ja tehti ettepanekud
vajalike muudatuste tegemiseks.
1) Eelarve komisjon: Gert Lee, Andres Nurk, Taavi Sepp
2) Põhikirja komisjon: Vahur Leemets, Heiko Heitur, juristid
3) Avaliku sektori vahendite ettepanekute komisjon: Vahur Teppan, Katrin Mesila, Priidik Vesi,
Heiko Heitur ja peasekretär
4) Arengukava komisjon: Vahur Leemets, Priidik Vesi, Vahur Teppan, Jaanus Mikk, Rauno Loit,
Reimo Kaasiku
5) ESL struktuuri komisjon: kõik eelarve komisjoni ja põhikirja komisjoni liikmed, peasekretär

6) Turunduse ja kommunikatsiooni komisjon: Tauri Tallermaa, Taavi Sepp, Priidik Vesi, Rauno
Loit, Vahur Teppan
7) Meedia kõneisikud:
- üldiselt juhatuse esimees – juhatuse otsused
- peasekretär – kõik muud teemad, sh sekretariaat
- alapõhistel teemadel kokkuleppel kas alajuht ja/või peatreener, alaga/teemaga seotud juhatuse
liige või juhatuse esimehe poolt määratud muu isik
Otsus: kinnitada juhatuse komisjonid ülaltoodud koosseisudes ja meedia kõneisikud

PKP.5. ESL 100 ideede kirjeldus
V. Teppan andis juhatusele informatsiooni ESL 100 tegevuste osas. Juhatuses toimus arutelu järgnevate
teemade osas: ESL sümboolikaga esemed, 100 mõjukat suusainimest, Andrus Nilgi poolt koostatav raamat,
ESL100 tänuürituse ja hooaja lõpetamise ürituse ühildamine, „Suusatan 100“, 100 Suusasõpra, temaatilised
pod-castid, ETV eeter. Detailsem teemade kokkuleppimine ja lansseerimine toimub ESL turundus- ja
kommunikatsiooni komisjonis. V. Teppan esitles ka ESL tulevase kommunikatsioonipartneri kaasamise
esialgset visiooni.
Otsused:
1. Peasekretär koostab alajuhtidega kolmapäevaks (24.11) nimekirja vajalikest vahenditest (nt surfilipud,
bännerid, auhinnasein, diplomid, kleepsud jm)
2. Kommunikatsiooni komisjon teeb järgmiseks juhatuse koosolekuks ettepanekud, valmistab ette eelarve ja
paneb kinni aja ja koha hooaja lõpuürituse raames toimuva ESL100 tähistamise korraldamiseks.
3. Peasekretär korraldab kommunikatsiooni komisjoniga kokkusaamise raamatu „ESL 100“ autoriga, et saada
ülevaade raamatu hetkeseisust
4. ESL juhatus otsustas sõlmida lepingu kommunikatsioonipartneriga OÜ Agenda Public Relations ja alustada
koostööd pakkumises esitatud ideede ja ettepanekute elluviimiseks algusega hiljemalt detsember 2021 kuni
veebruar 2022. Koostöö sobivusel jätkatakse peale Pekingi OM-i märts – aprill 2022.

PKP.6. ESL uuest logost
G. Lee esitles juhatusele kahevõistluse MK raames välja töötatud ESL uut logo ja andis ülevaate logo ja ESL
visuaali kujunemisest. G. Lee sõnul puudus hetke logol aladeülene sümbolism. Suusaliidu identiteeti
kasutamisel uue kujunduse loomisel tekkis esialgsest lumehelbest nö etno-lumehelves. Tehti ettepanek G.
Lee poolt väljapakutud logo arenduse vastuvõtmiseks ja logo stiili-raamatuga kiiresti edasiliikumiseks, et
hooaja alguseks oleks võimalik kasutada juba uusi kujundusi.
Gert Lee taandas ennast hääletusest.
Otsus: ESL juhatus kiitis heaks ja kinnitas ESL uue kuvandi, logo ja selle rakendamise käesoleval hooajal.

PKP.7. Muud küsimused
- ESL on saanud õiguse korraldada 2022 aastal FIS murdmaasuusatamise Skandinaavia karikaetapp Otepääl,
Tehvandil ja FIS rullsuusatamise MK etapp Tartus ja Otepääl, Tehvandil.
- Vahur Teppan tutvustas ideed EOK, ELSF ja Tehvandi Spordikeskuse kaasamiseks Tehvandile planeeritava
rullsuusalindi hankimisel.
Otsused: esitatud informatsioon võeti teadmiseks
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