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MTÜ EESTI SÕUDELIIT 
 

2012 LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

 

       

Liidupäeva toimumise aeg: 17.veebruar 2012, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.15 

Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontor 

Liidupäeval olid esindatud 7 (seitse) Sõudeliidu liiget, seega oli kohal otsustusvõimeline 
kvoorum. 

Lisa 1. Liikmete esindajate kirjalikud volikirjad.  

Lisa 2. Liidupäeva registreerimisleht 
 

Liidupäeva avab peasekretär Jaan Tults ja teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Robert Väli.  
Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält;  
OTSUS: Koosoleku juhatajaks valida Robert Väli 

Jaan Tults teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Ave Jürvetson.  

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: koosoleku protokollijaks valida Ave Jürvetson 

Koosoleku juhataja: ettepanek kinnitada Eesti Sõudeliidu üldkoosoleku päevakord vastavuses 

juhatuse poolt välja saadetud Liidupäeva kutsega:  

 

1. 2011. aasta tegevuse aruanne 

2. 2011. aasta tegevuse finantsaruanne 

3. Revisjonikomisjoni ettekanne 

4. 2012. aasta  tegevuse põhisuundade kinnitamine  
5. 2012. aasta klubide aasta- ja sisseastumismaksude suuruste kinnitamine 

6. 2012. aasta eelarve kinnitamine 

7. Sõnavõtud 

Koosoleku juhataja informeerib, et Liidupäevale on tulnud Pärnu Sõudeklubi poolt taotlus 

juhatusse uue liikme nimetamisest (Toomas Rapp) kuid kuna eelnevalt väljasaadetud 
päevakorda saab muuta vaid juhul kui Liidupäeval on esindatud kõik Sõudeliidu liikmed, siis 
antud küsimust päevakorda võtta ei saa (puudu on TÜ ASK esindaja).  

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält; 
OTSUS: kinnitada Liidupäeva päevakord esitatud kujul. 

Argo Normak: kas küsimused esinejatele esitatakse peale iga ettekannet või kõige lõpus? Kas 
esinemise aega limiteeritakse? 

Jaan Tults: kuna Liidupäev koguneb harva, siis võiks sõnavõttude aeg olla limiteerimata. 

Koosoleku juhataja: Teen ettepaneku, et esinemise aega ei limiteerita ja küsimused esitatakse peale 
iga ettekande (päevakorra punkti) lõppu. 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält; 
OTSUS: ettekannete aeg on limiteerimata, küsimusi esitatakse vahetult peale iga ettekande lõppu. 

1. PÄEVAKORRAPUNKT: 2011.aasta tegevuse aruanne.  
Rein Kilk teeb kokkuvõtte 2011 aasta tegevustest.  
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 Ühel paadil (M2x) on olemas kindel koht OM-l Londonis 2012.  

o Loodame, et Kaisa Pajusalu ja M4x võitlevad välja olümpiapääsme 

kvalifikatsioonivõistlustel Luzernis.  

o Mõistlik oleks saata OMi kvalifikatsiooniregatile ka meeste ühepaat. 
o Samuti oleks võimalik invasõudjatel pääseda OM-le. 

o 2011 aasta Euroopa meistrivõistluste hõbemedal M4x klassis oli suur kordaminek.  

o EM-il kaheksapaat kahjuks ei saanud head kohta, kuid oli võitlus ning välja sõidetud 
aeg oli päris hea.  

o Loodame, et sellel aastal tekib uus kaheksapaat, kes saab häid kohti rahvusvahelistel 
võistlustel  

 Sportliku poole pealt on väga kurvaks näiteks Igor Kuzmini loobumine keset hooaega. 
Seetõttu palve treeneritele, et kui mõni sportlane plaanib loobuda, palun teavitada sellest  

juhatust varem, mitte siis, kui sportlane on juba kõrvale astunud, eriti kui ta teeb seda hooaja 
keskel.   

 Sõudjate arvu suurendamine oli eelmise aasta eesmärk. Leian, et noortesport võiks olla 
veelgi aktiivsem.  

 Väga hea meel on selle üle, et käivitunud on sõudekanali projekt Aidus 

 Pärnus on jõutud sõudeklubi maa-ala  detailplaneeringuni, mis on positiivne areng. 

 Sõudeliidu juhatus on üks aktiivsemaid juhatusi, kuhu ma olen kuulunud.  

Kaspar Taimsoo on hea näide noorest ja aktiivsest inimesest, kes on olnud tubli sportlaste 

probleemide esitamisel juhatusele. Robert Väli on kui igiliikur, asjaliku ja professionaalse 

nõuga on abiks Peeter Mardna, samuti tahan tänada väga aktiivselt juhatuse töös osalenud 
Mihkel Klementsovi, Reet Palmi ja Argo Normakut.  

 

Küsimused, vastused ja kommentaarid ettekandjale: 

 

Jaan Vaiksaar: Milline on Aidu sõudekeskuse tulevik Teie arvates, kui praegu ei suudeta isegi 

sisesõudmise võistlusteks Aidusse/Maidlasse sõita? 

Rein Kilk: Arvan, et Eesti on nii pisike, et transport Ida-Virumaale ei ole probleem. Aidu 

Veespordikeskuse näol saab meil tegemist olema FISA litsentsile vastava sõudekanaliga ja selle üle 
ei saa ju ometi kurvastada. 

Robert Väli: Sisesõudmise võistluste korraldamist Maidla asemel Pärnus soovisid treenerid 
02.detsembril 2011 toimunud koosolekul, juhtorganite ühemõttelist otsust võistluste korraldamiseks 
Maidlas ei olnud. Initsiatiiv tuli Eesti Energiast ja Maidla vallalt. 

Robert Väli lisab: Värskeim info on, et planeeritud 2012 mai asemel, tahab Eesti Põlevkivi 
kaevamisega alustada juba aprillis 2012. Kuna Aidu III karjääri ei avata, siis lülitatakse pumbad 
välja  septembris 2012, mis tähendab seda, et karjäär (ja sõudekanal) täituvad veega planeeritud 
2015 aasta asemel 2014-ks aastaks. 

Rein Kilk: see on väga positiivne areng ning loodame, et peagi saame ka Eesti meistrivõistlusi 
korraldada rahvusvahelistele nõuetele vastavates tingimustes. 

Toomas Rapp: Peaksime kokku leppima, kuidas  Sõudeliit erinevaid sõudekeskusi Eestis käsitleb. 
Hetkel  Aidu sõudekeskuse projekt pärsib teiste keskuste arengut.  

Rein Kilk:  Meil on vaja, et kõik sõudekeskused areneksid edasi ja tekiks juurde ka uusi. 
Sõudeliidul on vaja defineerida kuidas erinevaid sõudekeskusi käsitleda. Kõiki neid on Eesti 

sõudmisele vaja.  
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Mingil juhul ei tohi erinevaid keskusi vastandada, Aidus rajatav sõudekanal on rahvusvahelistele 
nõuetele vastav sõudekanal, Pärnu puhul räägime eelkõige kui ühest üleriigilisest 
treeningukeskusest, nagu ka Viljandist. Lisaks sellele: Aidu ei ole ainult sõudekeskus vaid ka 

paljude muude alade keskuseks nagu aerutamine, veemoto, enduro jne 

Robert Väli: Aidu Veespordikeskust ei saa mitte kuidagi vastandada teiste keskustega.  
Esiteks, tegu on regionaalse rekreatsiooniprojektiga, kus vana kaevanduse ala tuleb taastada või 
rekultiveerida ja selle käigus tekkis ajalooline võimalus saada ka sõudekanal.  
Teiseks: Eesti Sõudeliidu panus sellesse on 32.-eurot, ülejäänu tehakse ära Sihtasutuse, kohaliku 

omavalitsuse või Eesti Energia/Eesti Põlevkivi jõududega. 
Võrdluseks: kui Aidusse on Sõudeliit panustanud 32.-€, siis Pärnu sõudestaadioni ja Kalevi sõudedistantsi 
mõõdistustöödesse paigutas Sõudeliit ca 650.-€ (ca 10’000.-kr). Pärnu sõudestaadioni jõudmine 
detailplaneeringusse toimus suuresti Rappi ja Killingu aktiivsusele tugiedes. Samas, olulisima panuse saab 

anda ikkagi kohalik omavalitsus,  mitte Sõudeliit, kellel pole muid vahendeid kui entusiasm. Väike maidla 
vald on projekteerimist- ja planeerimistöödesse panustanud rohkem kui 1,2 miljonit kr (ca 77’000 eurot). 
Kanal ise kaevatakse valmis Eesti Põlevkivi kuludega ehk nö sulgemisrahade arvelt (maksumuseks ca 1 

miljon eurot). 

Väita, et Sõudeliit eelistab kuidagi Aidut pole õige, sest tegelikult areneb Aidu projekt omasoodu ja eelkõige 
kohaliku omavalitsuse initsiatiivil. Küll aga oli 3 aastat tagasi, kui planeerimis- ja 

projekteerimistöödega alustati, oluline Sõudeliidu poolne moraalne toetus, enamaks meil vahendeid 
ei olnud. 

Rein Kilk: 32.- eurot + entusiasm on väga soodne hind ja ma ei näe ühtki põhjust, miks me 

peaksime kurvastama kui meil tekib siin riigis võimalus saada sõudekanal, seda enam, et lähim 
võrdväärne asub 800 km kaugusel. Aidu sõudekanali tekkimisega oleme põhjapoolseim piirkond 
kus sõudekanal asub, analoogi pole ei Soomes ega Rootsis. Arvestades seal tekkiva veekogu suurust 

võib tekkida ka väga hea koht treeninglaagrite läbiviimiseks. 

Rein Kilk: Aidu Veespordikeskuse näol on tegu regionaalse projektiga, mis on oluline riigile ja 

paljudele muudele spordialadele. Sõna „sõudekanal“ on Aidu kontekstis esikohal kuna see on kõige 
suurem rajatis kogu kompleksis ja see peaks Eesti sõudeühiskonnale väga meeltmööda olema. 

Argo Normak: ka teistest sõudebaasidest peaks  rääkima, tuginedes presidendi ütlusele, me ei 
eelista ühte teistele, meil on vaja,  et sõudekeskused on kõikjal Eestis. 

Rein Kilk: meil on vaja arendada Viljandi sõudestaadionit ja Pärnu sõudestaadionit ja baase, peame 

leidma konkreetse võimaluse, kuidas vahendeid leida. (Ühtlasi valgustab Rein Kilk asjaolusid 
kuidas näiteks korraldati ja finantseeriti Narva sõudebaasi renoveerimist ja ehitamist – kaasates 

muinsuskaitse rahasid jne. Nõnda ka muude keskuste väljaehitamisel - tuleb kasutada kõiki 
finantseerimiseks mõeldavaid allikaid. Ning: kus vähegi võimalik tuleks uusi sõudekeskusi juurde 
teha. 

Reet Palm: Kuidas näete SK Kalevi tulevikku? 

Rein Kilk: Kalevi eksistentsi kui sellist pole eraldivõetuna kunagi arutatud. Pärnus on pikka aega 
olnud 2 klubi ja see sõltub eelkõige pärnakatest endist, mitut klubi nad pidada jaksavad. On olnud 
erinevaid kokkuleppeid, muu hulgas ka ühe Kultuuriministri allkiri koostöölepingul, ja kui see 

leping ka oleks ellu rakendunud, ei tähendanuks see ühe klubi arendamist teise arvelt. Käesoleval 
hetkel on Kalev jõuline klubi ja korraliku olmega. Ma ei näe siin mingeid probleeme. Kunagi 
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ajakirjanduses avaldatud intervjuu Kultuuriministriga ei mõjuta Kalevi kui klubi eksistentsi.  
Samas: miski ega keegi ei keela pärnakatel arutada erinevaid tulevikuversioone, kuni sinnamaale 
välja, et ehitatakse üles rajatise mõistes üks suur ja ühine hoone, milles on 2 klubi. Ja selline rajatis 

võiks olla lisaks sõudjatele suuremaks spordikeskuseks kogu Pärnu rahvale. Vaid näitena.  
Sõudeliit on vaid katusorganisatsioon klubidele, klubid on iseseisvad isikud ja nende käekäik sõltub 
suuresti neist endist. 

Argo Normak: kuidas hindate tööd noortega?  

Rein Kilk: Eelkõige peaks praegu mõtlema sellele kuidas saaksime rohkem noorsõudjaid ka 
Tallinnasse? Samuti võiks olla meie eesmärgiks järgmisel aastal  tütarlaste/neidude kaheksapaadi 

moodustamine.  

Reet Palm: sõudjate arv on alates eelmisest aastast hakanud tõusma kuid tütarlaste kaheksapaati ei 
suutnud me (Kalev) välja panna. Samas, lapsevanemad toovad lapsi sõudma ning lapsed tulevad ka 

ise sõudmistrenni väga hea meelega.  

Robert Väli: Eesti noorte meistrivõistlustel osalenute arvu kohta näitan vastavat graafikut, milline 
on 2011 ka sõudeklubidele saadetud. Noorsõudjate arv on suurenenud kõikides klubides kuid 

tüdrukute osakaal jääb väikeseks. Tütarlaste kaheksapaadi idee ei ole võimatu – meenutagem kasvõi 
Evi Lepiku omaaegseid NL noortemeistrivõistlustel teenitud medaleid oma treeningrühmadega 

Koosoleku juhataja: Rohkem küsimusi pole. Teen ettepanku kinnitada 2011 aasta tegevuse aruanne. 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Võtta teadmiseks presidendi esitatud seisukohad ja hinnata 2011.aasta tegevusi 
rahuldavaks. 

 

2. PÄEVAKORRAPUNKT: 2011. a tegevuse finantsaruanne – Lisa 3. 

Jaan Tults annab ülevaate 2011 aasta finantsidest – Lisa 3.  

Horvaatia veelaagrid on võtnud suure osa A-koondise ettevalmistuskuludest. Tiitlivõistluste  kulud 
majutusele ja toitlustamisele järjest tõusevad.  
Meil on plaanis minna ainult OM kvalifikatsiooniregatile Luzerni, ei plaani osaleda MK II etapil.  

Koosoleku juhataja: Teen ettepaneku kinnitada 2011 tegevuse finantsaruanne peasekretäri poolt 
esitatud kujul 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada 2011.aasta finantsaruanne Liidupäevale esitatud kujul. 

 

3. PÄEVAKORRAPUNKT: Revisjonikomisjoni ettekanne –Lisa 4 

Revisjonikomisjon esitab detailsema kokkuvõtte Revisjonikomisjoni tööst Sõudeliidu juhatusele.  

Juhatusele tehakse ülesandeks töötada välja reeglid, kuidas peetakse arvestust väikevahendite kohta 

ja kuidas toimub nende mahakandmine. 
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Koosoleku juhataja: Teen ettepaneku kinnitada Revisjonikomisjoni aruanne Sõudeliidu tegevusest 

2011 aastal Revisjonikomisjoni esimehe poolt esitatud kujul. 

  

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada Revisjonikomisjoni aruanne.  

 

4. PÄEVAKORRAPUNKT: 2012. aasta Sõudeliidu tegevuse põhisuundade kinnitamine 

Peasekretär esitab omapoolsed ettepanekud arvestades presidendi poolt välja toodud eesmärke ja 
teeb ettepaneku kinnitada 2012. aasta põhisuunad alljärgnevalt:  
 

1) Võita medal olümpiamängudel Londonis 2012; 

2) Sõudeliidu Arengukava 2013-2020 koostamine; 

3) Eesti sõudekeskuste jätkuv arendamine; 

4) Tütarlaste ettevalmistusprogrammi arendamine;  

5) Noortespordi arendamine (uued paadid noortele, „talentide“ otsimine, ASOK-i taaskäivitamine) 
 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku kinnitada Sõudeliidu 2012. aasta põhisuunad peasekretäri poolt 
esitatud kujul.  

 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada Sõudeliidu 2012.aasta tegevussuunad Liidupäevale esitatud kujul. 

 

5. PÄEVAKORRAPUNKT: 2012. aasta sõudeliidu liikmemaksu suuruse kinnitamine. 
Jaan Tults teeb ettepaneku kinnitada 2012. a liikmemaksuks 60€ aastas. 
Hääletamine 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku kinnitada sõudeliidu liikmemaksuks 60.- eurot aastas 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Sõudeliidu liikme aastamaks 2012.aastal on 60.- (kuuskümmend) eurot 

 

6. PÄEVAKORRAPUNKT: 2012. a eelarve – Lisa 5. 

Jaan Tults tutvustab Sõudeliitu 2012. aasta eelarvet. 

Eelarve kontekstis esitatakse küsimusi konkreetsete eelarvepunktide kohta, millele peasekretär 
annab vastuse. 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku kinnitada 2012 eelarve peasekretäri poolt esitatud kujul. 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada Sõudeliidu 2012.aasta eelarve Liidupäevale esitatud kujul. 

 

7. SÕNAVÕTUD - Lisa 6 

Koosoleku juhataja: Registreeritud sõnavõtte ei ole, kas kellelgi on tekkinud soov sõna võtta? 

Toomas Rapp: kas oleks võimalik saada mingit ülevaadet olümpiaettevalmistusest. 
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Koosoleku juhataja: palun peasekretäril/peatreeneril anda selgitusi/hinnanguid 2012 OM-i 

projektist: 

Jaan Tults:.  

Siiani on ettevalmistus olnud heal tasemel, ergomeetritel on nii 6000 m kui 2000 m tulemused 

paranenud. (tutvustab ka vastavat statistikat) 

Vormi ajastamise aeg on tähtis kuid seda teha on väga raske.  
Sportlaste füüsiline vorm on hea, oluline on paatkonna koostöö ja tehnika. 
Varustus on hea.  

* 

Koosoleku juhataja: On laekunud avaldus, et Tatjana Jaanson soovib tagasi astuda Sõudeliidu 
juhatuse liikme kohalt. Lisa 6. 

OTSUS: Võtta teadmiseks, et Tatjana Jaanson on avaldanud soovi juhatusest tagasi astuda. 

Juhatusel viia lõpuni vajalikud formaalsused.  

Jaan Vaiksaar: Teen juhatusele ettepaneku, et järgmise Liidupäeva päevakorda võetaks järgmised 
punktid: 

1) otsus Sergei Gluško ja Hannes Astoki tagasikutsumise kohta, kuna nad pole osalenud juhatuse 

töös. 
2) uue juhatuse liikme valimine 

3) juhatuse liikmega lepingu sõlmimine. 

Koosoleku juhataja: Järgmise liidupäeva kokkukutsumine kohta saadab kutse välja Juhatus 
ettenähtud korra alusel. Arvestades Liidupäeval osalenute soove on juhatusele ettepanek kutsuda 
liidupäev kokku 28-29.aprill 2012 ehk Emajõe karikavõistluste toimumise aegu. 

Koosoleku juhataja: lugeda Liidupäev lõppenuks. 

Protokolli lisad: 

Lisa 1: Sõudeliitu liikmete volikirjad 

Lisa 2: Liidupäevale registreerinute nimekiri 

Lisa 3: 2011.aasta tegevuse finantsaruanne 

Lisa 4: Revisjonikomisjoni aruanne 

Lisa 5: 2012.aasta eelarve 

Lisa 6: Tatjana Jaansoni juhatusest tagasiastumise avaldus. 

 

 

Koosoleku juhataja      Protokollija 

Robert Väli       Ave Jürvetson 


