
ESL 05.11.21 juhatuse koosoleku protokoll 
 

Osalejad: Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Priidik Vesi, Tauri Tallermaa, Gert Lee, 

Vahur Leemets, Andres Nurk, Heiko Heitur, Vahur Teppan, Taavi Sepp 

Koosoleku juhataja: Vahur Leemets 

Protokollija: Vahur Teppan 

 

Ettepanek teha juhatuse esimese valik koosoleku lõpus 

Otsus: Juhatuse esimehe valik tehakse koosoleku lõpus 

Kinnitati esitatud päevakava: 

1. ESL 20.10.21 Üldkogul valitud juhatuse liikmete tutvustus  

2. ESL juhatuse tööjaotus ja kõneisikud 

3. ESL eelarve kujunemise ja planeerimise tutvustus 

- Avaliku sektori jm vahendite proportsioonid ja jaotus (Üldkogul ka revisjonikomisjoni poolt välja 

toodud) 

- ESL reservi moodustamine 

4. ESL 2021/2022 eelarve (kindlasti I kvartali täitmisega ja II kvartali täitmine hetkeseisuga) 

5. Põhikirja muutmisest (Üldkogul ka revisjonikomisjoni poolt välja toodud) 

6. ESL struktuurist 

Andres Nurk  

Jaanus Mikk  

Priidik Vesi 

7. Juhatuse esimehe valimine 

8. Muud küsimused 

1. ESL 20.10.21 Üldkogul valitud juhatuse liikmete tutvustus 

Juhatuse liikmed tutvustasid ja rääkisid oma varasemast sidemest suusaspordi ja suusaspordi 

juhtimisega. 

 

2. ESL juhatuse tööjaotus ja kõneisikud 

Varasemalt on olnud ESL juhatuses eraldi eelarvekomisjon ja üldkogu poolt valitud 

revisjonikomisjon. Lisaks erinevad kõneisikud meedias ning alakomiteede juhtimine koos 

alakomiteede juhatuse esimeestega. 

Tehti ettepanekud moodustada järgnevad töörühmad ning juhatuse liikmed, kes neisse 

kuuluvad 

 

1) Eelarve komisjon: Gert Lee, Andres Nurk, Taavi Sepp 

2) Põhikirja komisjon - Vahur Leemets, Vahur Teppan, juristid 

3) Avaliku sektori vahendite ettepankute komisjon – kõikidelt aladelt üks esindaja ja lisaks 

peasekretär. Järgmiseks koosolekuks esitab iga ala ühe esindaja  



4) Arengukava komisjon – Vahur Leemets, Priidik Vesi, Vahur Teppan (lisaks iga iga ala esindaja) 

5) ESL struktuuri komisjon – kõik eelarve komisjoni, põhikirja komisjoni liikmed, peasekretär 

6) Turunduse ja kommunikatsiooni komisjon – Tauri Tallermaa, Taavi Sepp, Priidik Vesi, Rauno 

Loit 

7) Meedia kõneisikud:  

üldiselt juhatuse esimees; alapõhistel teemadel kokkuleppel, kas alajuht või peatreener  

Tõdeti, et riigi raha jagamine ESL siseselt on tehtud üle 10. a vanade otsuste järgi ning see on 

vaja üle vaadata ja muuta tänapäeva vajadustele vastavaks 

Otsus:  

Järgmisel juhatuse koosolekul vaatame komisjoni nimekirjad veel üle ja kinnitame 

komisjonid koos liikmetega 

 

3. ESL eelarve kujunemise ja planeerimise tutvustus 

- Avaliku sektori jm vahendite proportsioonid ja jaotus (Üldkogul ka revisjonikomisjoni 

poolt välja toodud) 

- ESL reservi moodustamine 

Gert Lee tegi ülevaate eelarve struktuurist ja kujunemisest ning kokkuvõtte varasematest 

võlgnevustest. 

Arutati reservi moodustamist ning selle suurust. 

 

Otsus: 

Moodustada reserv ja reservi suurus määrata käesoleva aasta jooksul 

Lisaks otsustati, et järgmine juhatuse koosolek toimub 19.novembril kell 11:00 Tallinnas.  

 

4. ESL 2021/2022 eelarve (kindlasti I kvartali täitmisega ja II kvartali 

täitmine hetkeseisuga) 

Ülevaade käimasoleva aasta eelarvest. 

Otsus:  

eelarve kinnitame järgmisel koosolekul 

 

5. Põhikirja muutmisest (Üldkogul ka revisjonikomisjoni poolt välja toodud) 

Arutelu põhikirja muutmise kohta. 

Otsus: 

Põhikirjakomisjon tegeleb ja järgmiseks üldkoguks töötab komisjon uue põhikirja 

ettepaneku välja. 

 



6. ESL struktuurist 

Andres Nurk – on varasemalt esitanud juhatusele arutamiseks mõtted Suusaliidu struktuurist. 

Andres tõi välja, et murdmaasuusatamine on kordades suurem teistest ESL aladest ning alajuht 

ei suuda kõiki kliente (40 klubi, 80 treenerit, 600 noorsportlast, 3000 harrastajat) teenindada. 

Peasekretäril puudub büroojuht ning liidul turundusvõimekus.  

Arutati ESL alade siseseid probleeme ja tõdeti, et murdmaasuusatamine vajab juurde müügile-

suhtlusele orienteeritud alajuhi, kes tegeleb ESL-I väliste tegevustega. Paljud head ideed, sh “100 

murdmaasuusa sõpra” on soiku jäänud. 

Murdmaa ja kahevõistluse alajuhid kurtsid, et on töödega ülekoormatud. 

Taavi Sepp andis teada, et uued juhatuse liikmed ei ole saanud veel büroo töötajate 

ametijuhenditega tutvuda ning seetõttu ei oma selget ülevaadet büroo toimimisest. 

Arutati pikalt erinevaid vajakajäämisi turundusest ning võeti vastu otsus, et tuleb luua turunduse 

ja kommunikatsiooni komisjon, mis teemat edasi arendab. 

Taavi Sepp teeb ettepaneku koostada küsimustik liikmesklubidele varasema juhatuse töö ning 

büroo tööga rahulolu kohta, et osata uue juhatuse tööd paremini prioritiseerida. 

Otsus:  

ESL struktuurikomisjon tegeleb teemaga sisulisemalt edasi ning toob teema uuesti 

juhatusele otsustamiseks.  

Järgmiseks koosolekuks saada küsimustiku kaudu liikmesklubide hinnang ESL 

varasemale tööle. 

 

7. Juhatuse esimehe valimine 

 

Otsus:  

Juhatuse esimehe kandidaadid esitatakse järgmiseks koosolekuks ning juhatuse esimees 

valitakse järgmisel koosolekul 

 

8. Muud küsimused 

Vahur Teppan:  

Mis tegevused on planeeritud ESL 100.a juubeli raames? 

Tõnu Seil: 27. november 2021 on ESL 100 sünnipäev. Valmib raamat, mis on Kultuurkapitali poolt 

rahastatud. Hooaja lõpus plaanis laululaval spordiürituse raames võistlus teha. 20. novembriks 

on vaja kultuurkapitalist alaliidu 100 juubeli tähistamiseks taotlust teha. 

 

Arutelu käigus tehakse ettepanek enne sünnipäeva korraldada pressikonverents – algas ESL 

100 aasta ning kõikide ESL üritustel kasutada ESL 100 logo 



Otsus: 

Järgmisel koosolekul arutame ESL 100.a juubelit eraldi päevakorrapunktina. 

Liikmesklubide küsimustiku kaudu küsitakse arvamust ESL 100 tähistamise kohta. 

Juhatuse liikmed annavad järgmiseks koosolekusk meili teel teada oma ideedest ESL 100 

kohta. 


