
FREESTYLE/LUMELAUD ALAKOMITEE JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
28.10.2021 VEEBIS 
 
Alakomitee kutsus kokku alakomitee juhatuse esimees Priidik Vesi. Koosolekut alustas Eesti 
Suusaliit peasekretär Tõnu Seil. 

Koosolekul osalesid kuuest FS /LL alakomitee juhatuse liikmest kuus: 
Priidik Vesi, Maria Poopuu, Tõnis Sildaru, Jaan Tults, Andres Vaab, Tanel Idarand. 
  
Koosolek on otsustusvõimeline 

Kinnitati esitatud päevakord: 
          

1. Lumelaua ja fs hooaja eelarve (Tõnu Seil) 

2. Tegevsportlased ja koondise kandidaadid . Koondiste kinnitamine uueks hooajaks. 

3. EMV toimumisaegade kinnitamine ja korraldajad - freestyle, big air, kross. 

4. Noortesarja toimumisaegade kinnitamine. 

5. EKR 5 lumelauas ja EKR4 fs 

6. FS suusk ja lumelaud - ala arendamine ja plaanid ESL arengukavast lähtuvalt. 

7. Muu info.  

    
1. Lumelaua ja fs hooaja eelarve.  

Tõnu Seil alustas väikese kokkuvõttega , et Üldkogu kokku saamine on toimunud ja valiti uus 
juhatus, kuhu kuulub ka Priidik Vesi.  
Edasi tutvustas Tõnu Seil eelarvet ning seletas selle toimimise kõigi jaoks lahti. Hetkel on fs ja ll 
tulud 10000€. Hooaja eelarvesse peab mahtuma EMV ja Noortesari. Ala ei saa toimida 
miinuses ehk tulud peavad katma kulud. Lisaks pakkus Tõnu variandi küsida lisa rahastust 
reservis olevast rahast Üldkogu juhatuselt. Selleks tuleb välja arvutada EMV ja Noortesarja 
täpne eelarve / kulud. Hetkel ei sisalda eelarve sponsoreid, kuna neid alal lepinguliselt pole. 
 
Tekkis arutelu: 
Jaan Tults küsib : ''Mis protsent läheb kogu Suusaliidu eelarvest LL ja FS alale ? '' 
Vastab Tõnu Seil : ''Juhatus on määranud kindla protsendi ja hetkel on see 5%''.  
Sellest algab arutelu, kus enamus koosolekul osalejaid arvavad, et protsent alale peaks ja võiks 
olla suurem, kuna Suusaliidu põhikirjas on prioriteediks tippsport ehk ala , kus on enim tippe 
peaks olema kaetud suurema protsendiga.  
 
Tõnu Seil pakkus välja, et tulevasel Üldkogu juhatuse koosolekul peaks selle teemaks 
tõstatama Priidik Vesi. Uus Üldkogu juhatuse koosolek on 5.11.2021. 



Kõik nõustusid ning ootame ära juhatuse vastuse protsendi suurendamise osas, et alale rohkem 
finantse juurde saada. Samuti paneme paika järgmiseks alakomitee juhatuse koosolekuks EMV 
ja Noortesarja eelarve.  
  
2.Tegevsportlased ja koondise kandidaadid . Koondiste kinnitamine uueks hooajaks. 
 
Teises punktis uuris Priidik Vesi Olümpiakandidaate. Tõnu Seil vastas, et neid on meil hetkel 
kolm, peale mida Tõnis Sildaru lisas, et kahjuks ainult kaks see hooaeg, sest Henry Sildaru jääb 
see hooaeg Olümpiast eemale. Olümpiale läheb potensiaalselt see hooaeg 2 sõitjat - Kelly 
Sildaru ja Marten Kikas.  
Aruteluks tuli ka Marten Kikase rahastuse variandid, et finantseerida tema MK etappe Kanadas 
ja USA-s, kuna nende jaoks tal endal finantseering puudub. Leppisime kokku, et uurime EOK-st 
võimalikke rahastuse variante ning Kulkast.  
 
Arutame koondise kandidaate : 
 
Tõnis Sildaru esitas Grete Mia Meentalu ja Harri Tammemäe, millega kõik nõus olid.  
 
Statuudid esitas Priidik Vesi. 
 
Arutelu tekkis , et mida annab koondises olemine sportlastele. Hetkel ei ole koondisel 
sponsoreid ega rahastust. Juhatus arvas, et tuleks tekitada toetamise struktuur . 
 
Statuutide kinnitamine: 
 
Tõnis Sildaru esitas ettepaneku, et koondises peaksid olema Kelly, Henry Sildaru ja Marten 
Kikas ning ülejäänud jäävad hetkel C koondisesse ning 30 päeva jooksul kinnitame B koondise 
statuudid, mille alusel valime C koondisest sobivad kandidaadid B koondisesse.  
Toimus hääletus, kus enamus olid nõus selle otsusega ja otsus läks hääletusel läbi.  
 
Lisaks otsustas juhatus, et peale statuutide jääb õigus alakomitee juhatusel otsustada, kes 
pääseb koondisesse ja ,kes pääseb koondisest võistlustele, kus on kohtade arv piiratud riigiti.   
 
 

3. EMV toimumisaegade kinnitamine ja korraldajad - freestyle, big air, kross. 

Alakomitee juhatus arutas kalendrit ning leppis kokku, et kinnitame kalendri 10 päeva jooksul.  

4. Noortesarja toimumisaegade kinnitamine. 
Alakomitee juhatus arutas kalendrit ning leppis kokku, et kinnitame kalendri 10 päeva jooksul.  

5.  EKR 5 lumelauas ja EKR3/4  fs 
 
EKR 5 lumelauas on hetkel kutsekomisjonis arutamises. Hetkel on olemas mustand, mis tuleb 
üle käia ning selle alusel koolituse kava välja töötada ning eksami küsimused koostada.  
Lisaks on plaan teha märtsis esimene koolitus, kuhu on plaan kutsuda koolitama Soomest 



treener. Treeneriga on läbirääkimised Priidik Vesil.  
 
EKR 3 ja 4 freestyles saame välja töötada lumelaua pealt. See on samuti kutsekomisjoni teha .  
 
6. FS suusk ja lumelaud - ala arendamine ja plaanid ESL arengukavast lähtuvalt. 

Priidik Vesi sõnas, et koostöö viib edasi ja juhatusel tuleks omavahel ideid vahetada, et ala 
areng toimuda saaks.  
Lisaks arutati erinevaid ala arendavaid projektide ideid. Üheks ideeks on Soome järgi teha 
Suusabuss, mis viib koolidesse koos treeneritega erinevat lumelaua ja fs varustust ning mänge, 
et ala laiemalt tutvustada ning ilma lumeta lasta lastel varustust proovida ja katsetada.  
Teise projektina arutasime ''Koolid mäele'' projekti koostöös erinevate mäekeskustega. Projekti 
eesmärk on saada erinevaid koole ja klasse spordipäeva raames mäekeskustesse , kus neile 
tehakse algkoolitus, mis sisaldab varustust ja mäepiletit ning treenereid. Projektile tuleks 
taotleda rahastust , et hind lapse kohta liiga kõrge ei tuleks.  

Räägiti ka Spot of Tallinna foam pit hüppe olukorrast kus Tõnis ja Tanel andsid ülevaate mis 
hetke seis on ning arutati mis on võimalikud tagajärjed kui ei suudeta seda tegusana hoida.  
 

7. Muu info. 

Alakomitee juhatus leppid kokku kalendri kinnitamise 10 päeva jooksul ning uue koosoleku 30 
päeva pärast.  

Tõnu Seil                                                                                                      Maria Poopuu 
Koosoleku juhataja                                                                                       Koosoleku protokollija 
  
  
Priidik Vesi 
Koosoleku juhataja 


