
MÄESUUSATAMISE STRATEEGIA 2014-2018 (2020) 

 

Mäesuusa alakomitee strateegiliseks eesmärgiks 2014-2018 (2020) on ühendada mäesuusa kogukonnad ühe 

katusbrändi alla (nt. ALPINE SKI TEAM ESTONIA) ja kujundada spordialast tasakaalustatud tegevuste läbi 

tunnustatud, ihaldatud ning kodulähedaselt kättesaadav HARRASTUS TERVEKS ELUKS. 

Tipud ja järelkasv – 4 mäesuusataja viimine 2018 olümpiale ja saavutusspordi järelkasvu tagamine 

- Kahe sportlase FIS punktide viimine all 10 punkti ning nelja sportlase alla 40 punkti 2018.  

- Koondiste maksimaalne väljaviimine tiitlivõistlustele  
- FIS-ist laekuva pearaha suunamine ala arenguks 

- Suusaliitu laekuva riikliku noortespordi toetuse jaotamise võrdsustamine alaspetsiifikast lähtuvalt 

- Meistrivõistluste ja sarivõistluste läbiviimine ning areng (nt Noorte Alpisari, Christmas Cup´i raames Eesti MV 

läbiviimine slaalomis) 

- Tippudest noortele ja harrastajatele eeskujude loomine läbi PR programmi: positiivsed lood toetajatest ja 

toetajatega, kataloogid, persooni lood ajakirjanduses, fb ASTE kogukonna kaudu jne. 

- Treeninggruppide loomine suurematesse talvekeskustesse.  

Eesmärgid:  

Algatatud kodulähedastele nõlvadele 2-3 rühma eri maakondades (Lääne-Virumaa nt, Läänemaa, 

Jõgevamaa, Pärnumaa – Jõulumäe (?)…. ja Saaremaa Kaali kraatri AlienAlpine rühm!) 
2016 – Tuhamägi;  

2017 -  Viljandi;  

2018 – Viimsi  

…. Vähem traditsioonilised Eesti piirkonnad. 

Harrastajad – populariseerida mäesuusatamist kui harrastust terveks eluks  

- Populariseerida mäesuusatamist kui lumel liikumise baasoskust 
- Pilootprojektina mäesuusatamise viimine koolide ja lasteaedade kehalise kasvatuse programmi osaks (nt 

Otepää Gümnaasium, Nõmme koolid, Kiviõli I Gümnaasium, Rocca al Mare kool) koostöös 

omavalitsusüksuste ja Haridusministeeriumiga.  

Koolide projekt viia piloot projekti staatusest välja ja eesmärk 30 kooli kehalise kasvatuse programmi 

mäesuusatamise algõppe toomine. Koolid, mis on koondunud keskuste lähistele  

o Tallinn 15 kooli  

o Tartu, Otepää ja ümbruskaudsed vallad 5 kooli 

o Viljandi 2 kooli 

o Kiviõli, Jõhvi 4 kooli  

o Eesti muud piirkonnad 5 kooli 

2015 / 2016 töötame selle nimel, et leida võimalused Kiviõli koolides mäesuusaõppe läbiviimiseks 

algklassidele. Leida kokkulepped mäesuusa varustust laenutavate ettevõtetega, et varustada „maha kantud“ 

varustusega koole ja õppeasutusi.   

Proovime leida vastava ettevalmistusega treeninguid läbiviivad inimesed keskustesse (Tuhamägi esmane valupunkt.)  

 

- Rahvaslaalomi sarja leviku toetamine kõikidesse talvekeskustesse.  

Algatada rahvaslaalomi sari 2 etapina koos / või eraldi Noorte Alpituuriga 2016 aastal (nt. Kuutsemäel ja 

Tuhamäel).  

2015 / 2016 Väike Munamägi, Tuhamägi, Nõmme Lumepark viivad läbi „rahvaslaalomi“ võistlust 

regulaarselt.  



2016 /2017 kandub sari erinevatesse keskustesse, luuakse punktisüsteem, kus erinevates piirkondades on 

võimalik võistelda samaaegselt ja koguda „punkte“ mille üle peetakse arvestust. Hooaja lõpus Grand Prix nt. 

Noorte Alpituuri viimase võistlusega samaaegselt.  

Leida läbiviija keskuste tasemel + välja töötada punktiarvestussüsteem + arvestussüsteemi haldaja. 

Info levitamine ASTE Fb lehel.  
 

- Suusakoolid kõikidesse talvekeskustesse! 

Talvekeskused – arendada välja üks riiklikult toetatud treeningkeskus ja toetada koostöös omavalitsusüksustega 
kodulähedaste õppenõlvade levikut ning arengut üle Eesti  

- Arendada koostöös riigiga Väikesest Munamäest mäespordi treeningkeskus. Eesmärk tagada elementaarne 

riiklik rahastus 2018.  
- Propageerida kodulähedaste õppenõlvade rajamist üle Eesti ja suurendada keskustevahelist õppe- ning 

koostööd. Vt. punkt „Harrastajad“ /lõige 2. 

- Vanaka arendamise sidumine Tallinna Tehnikaülikoolil spordikeskuste väljaarendamisega.  

- Nõmme Lumepargi arendamine üheks terviklikuks talvekeskuseks koos hüppetornide renoveerimise ja 

terviseradadega sidumisega (ettepanek Suusaliidu ühisprojektiks). 

- Talvekeskuste sidumine üle Eesti terviseradadega (sh traktorite ja lumetehnika jagamine jne).  

2016 Kaardistada võimalike õppenõlvade rajamine Terviseradade vahetusse lähedusse 2016 / EOK 

stipendiumi taotluse üks osa. 

2017 Tuhamägi  

2018 Nõmme Lumepark.  

 

- Keskuseüleste sarisündmuste  innustamine ja meedias propageerimine läbi igapäevase meediateavituse. 

Üks katusbränd (nt. Alpine Ski Team Estonia ASTE) – Eesti mäesuusakogukondade ühendamine eesmärgiga 
tekitada kogukonnatunnet, sünergiat ja suurendada finantsvahendite kättesaadavust saavutusspordi toetamiseks 

- Mäesuusaentusiastide kaasamine ala arengusse   

- Team Alpine kaasakiskuva brändi väljaarendamine ja vajalike brändikandjate tootmine. Algatatud. 

- Koostöös Suusaliiduga või eraldiseisvalt ASTE kodulehe ja teiste digitaalväljundite arendamine. Algatatud 
- Win-win partnerlussuhete loomine, sh omateenuste tootestamine. Algatatud Alpiexpressi näol 

- Võistluskorralduse meeskonna loomine.  

- PR plaani loomine ja elluviimine ning seeläbi ala meediakajastuse suurendamine 

 

(a) Mäesuusatamise tasakaalus arendamine        (b)AlpineSkiTeamEstonia – mäekogukondade ühendaja 
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