
Mäesuusa alakomitee juhatuse protokoll  

26.novembril 2015, Eesti Liisingliitude kontoris, Roseni 7B, Tallinn 

Algus kell 16.00, lõpp 19.45. 

Kohal:  

Jaak Luik 

Nils Kroon 

Tõnis Luik 

Tõnu Valdur (Skype) 

Jaanus Mikk (telefonikonverentsi vahendusel) 

Juhatab Reet Hääl 

Protokollib Margot Paali 

Päevakord: 

1. Hooaja eelarve kinnitamine  

2. Andorra FIS-children koondise lähetus. Lähetuse tingimuste kinnitamine. 

3. Noortekoondise rahastamine. 

4. Mäesuusakeskuste Väike-Munamägi ja Kuutsemägi klubide hooajapileti toetuse tingimuste 

kinnitamine.  

5. Mäesuusk ja sotsiaalmeedia. FB ja ASTE koduleht. 

6. Vallatud Nõlvade jätkusuutlikus. Keskustele kogupere ürituse päev. Kids On the Snow; World 

Snow Day tähistamine  

7. Juunioride MM lähetus. Koondise kriteeriumide kinnitamine.  

8. KULKA stipendiumid ja toetuste taotlused. 

9. Otsus alustada EOKS´st laekuva nimelise stipendiumi väljamaksetega Tõnis Luigele. 

10. Otsus nimetada Mati Pütsepp mäesuusatamise treenerite kutsekomisjon liikmeks.  

 

1. Hooaja 2016 eelarve kinnitamine.  

Otsustati kinnitada 2016 a. eelarve ühehäälselt. Eelarve lisatud alakomitee juhatuse 

liikmetele.  

 

2. Andorra FIS-children koondise lähetus. Lähetuse tingimuste kinnitamine.  

Alakomitee kinnitas vastavalt treenerite nõukogu ettepanekule otsuse lähetada FIS Children 

Borrufea´le Andorrasse Eesti noorte koondis täies koosseisus (va Johanna Udras).  

FIS Children võistlustele lähetusega kaasnenud arutelus käigus leiti, et on otstarbekas kui lähetust 

puudutavaid kriteeriume reguleerib statuut. Selleks esitab Nils Kroon tulevaks hooajaks (2017) 

statuudi „drafti“ treenerite nõukogule 1. juuniks 2016.   

Noortevõistlustega kaasnevad küsimused puudutasid võistluste valikut, Audi Cup´il vähest osalemist 

jne. (käsitletud punktis „päevakorra välised küsimused“). 

 

Otsustati:  



Lähetuse kulud kaetakse vastavalt: Tallinn – Barcelona –Tallinn lennupiletid 4 sportlasele + 2 

treenerile; laste ja kaasasõitvate treenerite reisitõrke kindlustused; Tormis Lainele reisikulu (kuni 

300.-EUR ulatuses); koondise treeneritele, Nils Kroonile ja Peeter Siimule lähetustasu 2x200.-EUR. 

lennukipiletid Tln - Brc - Tln 6x363,00 2178,00 

Reisitõrkekindlustus 6x21,00 126,00 

Tormis Laine transpordikulu  300,00 300,00 

treenerite töötasu 2x200,00 400,00 

KOKKU lähetuse kulud   3004,00 

 

Kõik lähetust puudutavad väljamaksed tehakse kuludokumentide alusel.  

 

3. Noortekoondise rahastamine.  

Otsustati eraldada treenerite nõukogu ettepanekul noorte koondise liikmetele A koondise toetusega 

proportsionaalselt ettevalmistuseks vahendeid a 450.- EUR / sportlane. Sellest Väike-Munamäe ja 

Kuutsemäe hooaja ühise pileti kompenseerib ESL täies ulatuses 155.- EUR / sportlane kõigile  

noortekoondise liikmetele (va Tormis Laine).   

Eraldisest ülejäänud 295.- EUR ulatuse otsust väljamakseks sportlase klubidele ei tehtud.  

 

4. Mäesuusakeskuste Väike-Munamägi ja Kuutsemägi klubide hooajapileti toetuse tingimuste 

kinnitamine.  

Otsustati vastavalt varasemale kokkuleppele mäekeskuste esindaja Priit Tammemäega ja kõigi 

Suusaliidu liikmesklubidega, kellel on tegutsevad treeningrühmad, kompenseerida kõigile klubide 

lastele, kes soetavad treeningute eesmärgil Väikese-Munamäe ja Kuutsemäe 2016 hooaja piletid 

2015 a. fikseeritud hinnakirja alusel (94,5 EUR ja 114,5 EUR) hooajapileti vahe summas a 40,5.-EUR 

sportlane. Kompensatsiooni käsitleb mäesuusatamise alakomitee toetusena nimetatud 

mäesuusakeskustele ning selle toetusega kaasnevad tingimused fikseeritakse kirjalikult 

mäesuusatamise alakomitee ja mäesuusakeskuste esindaja Priit Tammemäe vahel hiljemalt  1. 

detsember 2015.  

Mäesuusaklubid Väike-Munamägi, Mäesuusakool, Alpijärelkasv, Tartu Slalom ning Nordiko kannavad 

vastavalt piletite määrale vahendid Eesti Suusaliidu arveldusarvele:  

EE442200221002100473 Swedbank 

Märgusõna / 2016 hooajapiletid Lõuna-Eestis, mäesuusatamine 

Ülekandele vastavad nimekirjad palun kinnitada hiljemalt 1. detsembriks 2015 margot.paali@alexelalogistics.eu  

Nimekirja kinnitamiseks edastab Margot 27.11.2015. 

 

5. Mäesuusatamine ja sotsiaalmeedia. FB ja ASTE koduleht. 

Otsustati volitada Kaarel Grünbergit (klubi Tartu Slalom)  opereerima Alpine Ski Team Estonia FB 

lehekülge. Selleks otsustati eraldada 300.- EUR klubile Tartu Slalom, et tagada FB kogukonnas 

võimalikult lai väljund. Juhatuse liikmed olid erinevatel arvamustel kuid enamus liikete toetusel 



otsustati eraldus teha. Eriarvamusteks andis põhjust mure, et taoline tasustamine vähendab 

vabatahtlikku initsiatiivi. Selgitus ja põhjendus, miks toetus on õigustatud, on toetuse saajale langev 

kohustus jälgida ja toimetada FB´ keskkonnas avaldatava info-voo asjakohasust ja luua positiivset 

kuvandit. Samuti oht, et kui kõik midagi teevad, siis keegi ei vastuta.  

Oluline on defineerida fookus, mis on meie eesmärk FB lehel, samuti tagada, et FB´s ilmub 

toimetatud ja Eesti mäesuusakogukonda puudutava info vastavus tõele.  

ASTE kodulehekülg. Hetkel „hangunud“ olekus ja sisaldab mitte tõest infot. Lepiti kokku, et Tõnu 

Valdur koos Ott Pärna ja Kaarel Grünbergiga leiavad ASTE kodulehele asjakohase lahenduse ning 

haldaja. Juhatuse ettepanek on, et  halduse eest jääb vastutama Kaarel Grünberg juba eraldatud 

kompensatsiooni raames. ASTE kodulehe projekti eest vastutab juhatuse liige, Tõnu Valdur. 

6. Vallatud Nõlvade jätkusuutlikus. Keskustele kogupere ürituse päev. Kids On the Snow; World 

Snow Day tähistamine.  

Kids on the Snow punktil peatuti põgusalt, kuna koosolekul ei osalenud nimetatud projektidega kursis 

olev Marion Metsniit. Käsitleme järgmisel korral. Juhatuses jäi kõlama soov osaleda World Snow Day 

projektis. Meile lähimad punktid, kus seda tähistatakse, on Lätis. Ülemaailmne Lume Päev on 

17.jaanuaril 2016. Suusaliidu kalendris on planeeritud Alexela noorte alpisarja etapp Kiviõli 

Seikluskeskuses tol päeval.  

Tõnu juhtis tähelepanu, et Vallatud Nõlvad võiksid olla rohkem elus ja alakomitee poolt toetatud. 

Juhatuse pea üksmeelne arvamus oli, et majanduslikku tuge alakomitee vahenditest pakkuda ei saa, 

küll aga saame olla moraalselt toeks ja iga ühiskondlik initsiatiiv on tänuväärne ning tervitatav.  

Juhatuses arutelu käigus tekkis assotsiatsioon: „Kids on the Snow“ = Vallatud Nõlvad. Nende 

projektide ühitamise võimalikkuse eesmärgil suhtlevad  Tõnu Valdur ja Marion Metsniit. 

Tõnu Valdur: Kiviõli võiks olla huvitatud koguperesündmusest kord talve jooksul. Küsimusele, kas see 

pakub mingit huvi alakomiteele ja kas see on mingi väärtus; oli juhatus seisukohal, et 

koguperesündmustena mäesuusatamise propageerimine on suur väärtus ning igati hinnatud tegevus. 

Juhatuse poolsete sammude astumiseks  ja alakomitee kaudu vahendite taotlemiseks on otstarbekas 

sündmuste või sarja korraldaja poolt esitada konkreetne projekt konkreetse eelarve ja 

tegevusplaaniga. Samuti sarja või sündmuse läbiviiva ja vastutava meeskonna olemasolu. Sel juhul on 

alakomiteel võimalik kaasa aidata toetuse leidmisel alakomitee väliselt erakapitali vahenditest või 

sobivatest riiklikest rahastus-allikatest. 

Alakomitee esmane huvi keskuste osas on toetada Kiviõlis kohalike instruktorite väljaõpet, kes tagaks 

võimaluse järelkasvu treenimiseks. Me peaksime leidma kohaliku inimese, kes on võimeline algõpet 

andma. Mägi on huvitatud, et inimene sinna jääks püsima.  

Samuti on alakomitee huvitatud leidma läbiviijat seeniorprojektina mäesuusatamise seeniorsarja 

käivitamiseks analoogina Alexela noorte alpisarjale.  

 

7. Juunioride MM lähetus. Koondise kriteeriumide kinnitamine. 

Otsustati arvestades treenerite nõukogu ettepanekuid välja töötada statuut 2016 a. Juunioride 

MM´le lähetuseks. Statuut saadeti läbi vaatamiseks treenerite nõukogule ja kinnitatakse hiljemalt 

10.detsember 2015. Statuut avaldatakse SL kodulehel.  

Alakomitee juhatuse ettepanek treenerite nõukogule arvestades alakomitee käsutuses olevaid 

vahendeid ja treenerite nõukogu ettepanekut:  FIS tulemus Juunioride MM´le pääsemiseks  



70 FIS punkti tasustatakse 100% ESL eelarvest 

90 FIS punkti tasustatakse 75% ESL eelarvest 

110 FIS punkti  tasustatakse 50% ESL eelarvest. 

 

8. KULKA stipendiumid ja toetuste taotlused. 

KULKA IV taotlusvooru esitati alakomitee nimel kaks taotlust: Juhan Luik  / hooaja ettevalmistus / 

4500.- EUR ja Karl Sebastian Dremljuga / Noor ja Andekas / 650.-EUR.  

 

Otsustati esitada 2016 a. I taotlusvooru 2016 Juunioride MM´le koondise lähetuse toetuse taotlus.  

 

9. Otsus alustada EOK´st laekuva nimelise treeningettevalmistus raha väljamaksetega Tõnis 

Luigele.  

Otsustati alustada EOK D-kategooria toetuse väljamaksetega A-koondise sportlasele, Tõnis Luigele, 

alakomitee vahenditesse laekunud / laekuvate summade ulatuses.  

10. Otsus nimetada Mati Pütsepp mäesuusatamise treenerite kutsekomisjon liikmeks.  

Otsustati nimetada EOK mäesuusatamise treenerite kutsekomisjoni liikmeks Mati Pütsepp. 

Kutsekomisjoni liikmestaatusest välja arvata Tiimar Laine.   

 

Päevakorra väliselt: 

Reet Hääl tegi ülevaate olukorrast Viimsi mäesuusakeskuses (tulevik).  

Arutati võimalusi ühendada erinevate klubide võistlusgraafikute ühitamist eesmärgiga leida toetust – 

vahendeid ühise logistika korraldamiseks nt. Audi Cup´il osalemiseks meie sportlastel. Ettepanek 

esitada klubidel tuleva hooaja (2017) alguses ehk 1. oktoobriks 2016 nägemus võistlustest kuhu 

soovitakse välja sõita. Alakomitee ühtlustab klubide graafiku ja proovime leida transpordi toetust, et 

leevendada lastevanematele langevaid kohustusi ja kasvatada kogukonna vaimu.  

Alakomitee soovitab klubisportlastel ja soovitab tungivalt noortekoondise liikmetel osaleda Audi Cup 

sarja võistlustel. Klubidele soovitatakse toetuse saamiseks pöörduda taotlustega kulude katteks 

regionaalsete riiklike ja – omavalitsuste all tegutsevate fondide poole. (KULK, PRIA, KOV). 

Alexeal Noorte Alpisarja raames leiti, et karikavõistlusel peab olema auhinnaks karikas. Viiakse sisse 

U8 vanusegrupp, mille raames tuleb autasustada kõiki osalevaid lapsi. Võitjat U8 vanusegrupis välja 

ei selgitata. 

 

 


