
Mäesuusa alakomitee juhatuse protokoll  

1.oktoobril 2015, Eesti Liisingliitude kontoris, Roseni 7B, Tallinn 

Algus kell 15.30, lõpp 17.45. 

Kohal:  

Jaak Luik 

Jaanus Mikk 

Nils Kroon 

Tõnis Luik 

Marion Metsniit 

Juhatab Reet Hääl 

Protokollib Margot Paali 

Päevakord: 

1. Mäed ja treeningud. Kokkulepped koondislaste treeningute osas.  

2. Andorra FIS-children koondise lähetus.  

3. Premeerimised kui midagi peaks positiivset juhtuma.  

4. Kaardistamine ja olümpiakomitee stipendium.  

5. Mäesuusk ja sotsiaalmeedia 

6. Arengukava numeroloogia lõplik kinnitamine  

7. Omavalitsuste ja kohalike aktivistide kaasamine, läbirääkimiste pidamine  

8. Kindlustused - jätkuv teema. 

9. Otsus Mati V kategooria treenerikursus  

10. Otsus FIS sõitjate ankeetide käsitlemine 

Päevakorra väliselt: 

Tõnis ja Nils tegid ülevaate Suusaliidus kultuuriministeeriumi spordirahade jaotuse põhimõtetest 

(mille alusel kujunevad ja mis tingib olukorra, kus mäesuusatamisele eraldatakse jätkuvalt 5% kogu 

eelarvest) Peame seda endiselt liiga tagasihoidlikuks.  

Kultuuriministeeriumis on jõus saavutusspordi tulemuste tabel, mille alusel eraldatakse raha 

spordialaliitudele.  Kult.min. tabeli põhjal suusaaladele eraldatud raha jaotatakse Suusaliidu sees nn 

„pehmemate” tingimuste alusel, kuid jääb arvestamata konkurentsi tihedus eri suusaaladel. Kas võtta 

üheks jaotuse printsiibiks FIS listis olevate sportlaste arv konkreetsel suusaalal – suhtes konkreetse 

suusataja koht rankingus? 

Otsustati:  

Reet H. selgitab ministeeriumi poolsed alused raha jaotuseks. 

Reet H. palvel peame silmas järgmisi  KULKA kategooriaid:  

KULKA toetab: 
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ä/selle kohta oskab Mati 

Pütsepp jagada selgituse, selline materjal on kusagil olemas. Mati võiks toetuse ankeedi 

kirjutamises kaasa aidata. Margot palub teda.
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mägede kaardistamise osa võiks sinna haakuda.  
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Otsustati: 

Esitada sobivuse korral Karl Sebastian Dremljuga „noor talent“ taotluse kandidaadiks.  

Lisaks koostame toetuste plaani, millele me võiksime KULKAsse taotlusi esitada Suusaliidu toetusel.  

Toetuste plaan esitada järgmisel juhatuse koosolekul. Osalevad kõik juhatuse liikmed.  

 

1. Mäed ja treeningud. Kokkulepped koondislaste treeningute osas. 

Otsustati:  

Reet kohtub mäe operaatoritega ning saab vastused järgmistele küsimustele: 

a) 2016.a hooaja mäepiletite hinnad alla 12-aastastele / üle 12 aastastele noortele /treeneritele 

b) Võistluspäeval mäepileti hind noortele ning lastevanematele-treeneritele. Sh välismaalased. 

c) Võistluspäevade tasu suhtes suusatõestuki avamisega kokkulepitud kellaajal. 

d) Treeningute läbiviimise kord ja tingimused:  nädalavahetuse hommikused rajatreeningud / 

nädalasisesed rajatreeningud.   Tuhamäel, Munamäel, Kuutsemäel.  

Alakomitee ostab välja  noortekoondislastele hooajapiletid mäeomanikega piletihinna kokkulepitud 

summa ulatuses;    juuniorid ning täiskasvanud – mäeomanikega kokkulepitud summa ulatuses .  

2. Andorra FIS-children koondise lähetus.  

Otsustati:  

Treenerite nõukogu kinnitab koondise koosseisu ja kaasa sõitvad treenerid 25. oktoobriks 2015. 

Ettepanek : võrdsustada Borrufale väljaviimine SL üldkuludest analoogselt teistele aladele laiendatud 

Põhjamaade MV´le väljaviimisega. Ettepanek on ESL´le vastuvõetav. 

 

3. Premeerimised kui midagi peaks positiivset juhtuma. 

Premeerimissüsteemi ettepanekud juhuks, kui meie sportlased esinevad edukalt rahvusvahelistel 

võistlustel / FIS, rahvusvahelised tiitlivõistlused.  

Otsustati:  



Nils valmistab ette ettepanekud noorte premeerimissüsteemi väljatöötamiseks.  

Jaak täiskasvanute ja juunioride premeerimissüsteemi väljatöötamiseks.  

Premeerimissüsteemide ettepanekud töötab läbi treenerite nõukogu, kes esitab need juhatusele. 

Järgmises juhatuses tuleb arutusele võimaliku auhinnafondi loomise süsteem.  

 

4. Kaardistamine ja EOK teadus-stipendium.  

Otsustati:  

Margot leiab Jaanusele vajalikud kontaktid nii Tartu kui Tallinna Ülikoolis.  

Jaanus võtab tingimustele vastavalt ühendust ülikoolide või kvalifitseeruvate projektidega tegelevate 

organisatsioonidega. Kandideerime EOK teadusprojektile eesmärgiga kaardistada mäekeskusete 

olukord + tuleviku võimalused + rahva tervise parendamise eesmärgil noortele uute regionaalsete 

rajatiste loomise strateegia. Kaardistada mäesporti harrastavate inimeste arv.  

Taotluse esitamise tähtaeg 15. oktoober 2015. 

 

5. Mäesuusk ja sotsiaalmeedia 

Teemat ei jõutud lõpuni käsitleda. Arutelu jätkub.  

 

6. Arengukava numbrilise osa lõplik kinnitamine  

Jaanus tegi ülevaate hetkel kättesaadavast statistikast:  

Aktiivseid harrastajad Alpidesse aasta lõikes:  

Alpiexpressi andmetel umbes 6000 charteritega reisijat. 

Eesti Pank andmed: Austriasse 9000 lennupiletit talveperioodil rohkem (hüppeline tõus).  

Estonian Airist saame suusapagasi statistika.  

Tallinki suusareiside müük suurusjärk.  

Janek Maar: Tuhamäel  alustatud koostööd Kiviõli kooliga. Jõhvi kooliga läbirääkida. Treener on vaja 

leida.  

Arengukavasse viisime sisse muudatused, parandused ja täpsustused. Vt. Lisa 1.  

 

7.   Omavalitsuste ja kohalike aktivistide kaasamine, läbirääkimiste pidamine  

Koolilaste mäesuusaõppe kompenseerimine kohalikest omavalitsusest. Mägi peaks olema huvitatud. 

Mahakantud laenutusvarustus koolidesse. Saada õpetaja, keda Liidu kaudu toetada. Projekt on 

ettevalmistavas järgus.  

 

8. Kindlustused - jätkuv teema.Ei ole häid lahendusi tekkinud.  



 

9. Otsustati: 

Lähetada Mati Pütsepp V kategooria treenerikursustele. ESL kompenseerib kursusega kaasneva kulu 

(60.- EUR + eksami riigilõivu) 

 

10. Otsustati: 

FIS sõitjate ankeetide käsitlemine töödokumendina. Juhul kui on soov saada juurdepääs teiste 

sportlaste andmetele, tuleb selleks esitada soovitud ankeedi nimeline avaldus Treenerite Nõukogule 

jaak@suuskama.ee aadressil.  

 

 

 

 


