
 

Mäesuusa alakomitee juhatuse protokoll  

17.jaanuaril 2016, Kiviõli Seikluskeskus 

Algus kell 14.10, lõpp 16.00. 

Kohal:  

Jaanus Mikk 

Nils Kroon 

Tõnis Luik 

Tõnu Valdur 

Jaak Luik (telefonil) 

Juhatab Reet Hääl 

Protokollib Margot Paali 

Päevakord: 

1. Eesti meistrivõistluste korraldus. 

 2. Juunioride MM - lähetuse kuupäevad; kui mitu päeva kuulub alakomitee eelarvest  

katmisele jm ajakohased küsimused. 

 3. Eelarve - rutiinne ülevaade fin.olukorrast 

 4. ASTE koduleht ja selle üles sulatamine, võimalik(ud) haldaja(d). 

 5.Vahendite leidmine ja nende tekitamine. 

 

Päevakorra väline:  

Argumendid Reedale Suusaliidu juhatuse lauda, miks mäesuusatamine on sama hea kui murdmaa. 

Referentsina istusime Tuhamäe koosolekute ruumis, vaade avanes mäele, kus lifti järjekord 

mäespordi huvilistest oli loogelnud terve nädalavahetuse a 60-100 meetrisena. Parklates ei olnud 

enam parkimiskohti, suhteliselt kõrge päevapileti hinnaga mäekeskuses oli pileti- ja varustuse 

laenutuse järjekord uksest väljas jne. Juhatuse liikmed koostavad oma nägemusel argumendid, 

koondatakse 22. jaanuariks Tõnu Valdurile, kes koostab Reedale juhatuse üldise seisukoha.  

Reet saab Tõnu Valdurilt dokumendi hiljemalt 29. jaanuariks 2016.  

1. Eesti meistrivõistluste korraldus:  

Otsustati:  

Christmas Cup ärajäämisega seoses viia üle U16 vanuseklassi Eesti meistrivõistlused Valgamaa MV 

raamesse. (14.02.2016 / Väike-Munamägi)  

Eliidi Eesti meistritiitlid antakse välja Pyha FIS võistluste raames (21-22.03.2016 /www.fis-ski.com). 

Naiste kvoot eestlastele 4 naist + 8 meest. 

Muudatused viime kalendris sisse  esmaspäevaks, 18.01.2016.  

Dinarsiga Lätist rääkida, et üks FIS saaks olla Eesti National FIS (mis võiks sobida ka lätlastele, kuna 

viib punkti alla / Tõnis). 

 

2. Juunioride MM - lähetuse kuupäevad; kui mitu päeva kuulub alakomitee eelarvest katmisele jm 

ajakohased küsimused.  



Jaak -normaalne on 1,5 päeva ennem starti kohale.  

 

Juhan Luik 23/24.02 kohale Sochi. Ametlik treening 25.02. Kohal 23.02. – 6.03.2016. 

Ainult tehnikaalad:  

Tõnis Luik 1 /2.03 kohale kuni 6.03.2016 

Sten Mark Virro kohale 1/2 .03 kohal kuni 6.03.2016 

 

Otsustati: Kompenseerida Jun. MM lähetuskulud arvestusega max. 2 päeva enne starti kuni +1 päev 

peale viimast starti.  

 

Tõnu , Nils – kohal peaks olema kaks inimest.  

Tõnis jnr. on Soome treenerite näol „back up“, kas me peaksime tasustama seda pisut.  

Jaak L. on pigem seda meelt, et suuskade ettevalmistamine per sportlane / per suusk on väike, 

tehnilist abi niipalju meie poisid ei vaja, kuna juba ainuüksi suusapaaride valikuid ei ole piisavalt, mida 

ette valmistada. Tippvõistlustele mineku kohver, mis on korralikult sisustatud määretega… jne.  

 

Otsustati: soetada tehniliste vahenditega „kohver“, mis on korralikult ettevalmistatud ja sisustatud.  

Kohvri komplekteerivad: Jaak, Tõnu Valdur jt. asjaosalised (sportlaste esindajad); Tõnu tagab 

heategevuslikus korras U.Välbe ja M.Aasmäe „knowhow“. Orienteeruv eelarve „kohvri“ sisu 

kujunemisel on  1100.- EUR – kompenseeritakse ostudokumentide-arvete alusel. Aluseks võtta 

sportlaste vajadused. „Kohver“ jääb peale tiitlivõistlusi Alakomitee valdusesse. Vajadusel antakse 

välja sportlastele. Kui sportlased võistlevad eri piirkondades, siis tuleb leida kompromiss.  

 

3. Eelarve - rutiinne ülevaade meie seisust. 

Kontstanteeriti vahendite nappust ja lisa toetuste taotlemise vajadust. Veel ei ole selget ülevaadete 

riiklikust finantseerimissüsteemist laekuvatest vahenditest. Ootame selgust veebruari II nädalaks. 

Samuti nn „katuseraha“ proportsioon ja sihtotstarve on määramata SL juhatuses, mis on meile 

oluliseks lähtepositsiooniks.  

 

 

4.  ASTE koduleht ja selle üles sulatamine, võimalik(ud) haldaja(d). ASTE – Tõnu V. kohtus Kaarel 

G´ga. Mõeldakse koos läbi,  milline ta võiks olla. Soovime, et meie koduleht on stiililt jätkuvalt 

staatiline aga pisut ajav muutuv.  

Kaarel Grünberg oleks vastutav tema ajakohastamise eest. Muutmine on keeruline, Tõnu Kaarel ja 

Kerli hoolitsevad selle eest, et varasem opereerimine muutuks vähem aega nõudvaks ja tuleks nö 

„meie enda hallatavaks“.  Ajakohastamine peaks valmis olema hiljemalt veebruaris, Eesti Vabariigi 

sünnipäevaks.  

 

5. Vahendite leidmine ja nende tekitamine.  

Jaak – kuhu me neid lapsi kasvatame. Kuidas teha nii, et järgmised aastad tippspordi poolel läheks 

edasi nii, et hambad ei krigiseks.  

Reet – kõigil alaliitudel on sarnane probleem. Kui kellegi on tuua mõni hea näida, kellel sarnast 

probleemi ei ole,  siis võtame hea meelega üle nende „käitumismalli“.  Meie seda ei tea.  

Jaak – puudub süsteem. Ehk saaks mingi plaani tulemused vs tugi välja töötada. 

Reet – teatud saavutustest alates on huvitatud sponsorid juba ise sinust.   

Jaak – kuidas me saaksime teha juhatuse poole pealt nii, et ressurss kasvaks, kaasa aidata võimaluste 

ja kontaktide tekkimisele. Kas on vajalik koostada mingi list, võiksime teha ajurünnakule analoogse 

ürituse selles osas. Praegu tundub, et me justkui ei ole midagi proovinud.  

Reet – need kontaktid ja kaasnev tugi on peamiselt entusiasmil põhinev ja pigem juhuste 

suurepärane kokkulangevus. Ainult saatusele muidugi lootma ei saa jääda. Peame valmistuma selleks 

kui juhus hakkab suurepäraselt kokku langema☺. 

Tõnu – Reet algas sellega, et me peame kogu aeg seletama, miks mäesuusatamine on tore.  



Reet – oluline, et meil on olemas sportlase taga mingi lugu. Ehk suudame kaardistada ja leida ka neid 

mäesuusatamise entusiaste, kes ei soovi ennast avalikustada. Esimene projekt võiks olla pakkuda 

„toetajale“ kaasa sõitmist Sochi, juunioride MM´le 2016. Võimalus saada osa nii suurvõistluste tausta 

melust kui näha väga heal tasemel mäesuusatamist lähedalt, ka „telgitaguseid“. Kvalifitseerub nö 

„elamusturismi“ alla.  

Tennise referents on toetajate leidmisel hea võrdlus. Vahe on ainult selles, et tennise puhul on Eestis 

pikk traditsioon. Mäesuusatamine on püsinud mõistetavalt suhteliselt perifeerses positsioonis kogu 

aeg. Entusiastide hulgas on aga palju ühiskonnas mõjukaid figuure.  

Meil on vaja „keha“, keda võrrelda võrdsel tasemel teiste aladega.  

Tõmbame kokku nii, et peaksime panema oma strateegiasse 3-5 punkti.   

Tähtaeg 16.veebruar 2016. 

 

 

Otsused:  

 

Otsustati määrata Andorra ja Tärnaby FIS CHI ranking järgmiselt: 

Otsustati võtta aluseks rankingu määramisel kas SL/ GS/ SG/ SC viimane toimunud EMV tulemus. 

Juhul kui sportlikud tulemused  eri vanuseklassides on võrdsed, eelistatakse kõrgema vanuseklassi 

sportlase tulemust. (nt. U16 on eelistatud U14 ees).  

 

Otsustati maksta välja noorte koondise toetuse jääk 295.- EUR viiele noortekoondise liikmele, kes 

esindavad Eestit välisvõistlustel (Tormis Laine, Carmen Piho, Karl Sebastian Dremljuga, Erik Sume, 

Hans Markus Danilas). Väljamaksed kanda vastavalt sportlast esindava klubi arveldusarvele. 

 

 

 

 

 


