
Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 29.06.2015 
Tallinn, GoHotel Shnelli koosolekusaal 

 

Liikmeid: 25  
Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Maitimi Spordiklubi (80074805), Spordiklubi Aeg (80079205), Nõmme 

Tenniseklubi (80005945), Jõgeva Spordiklubi Tähe (80051106), Viskoosa  Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi 

(80052399), Tallinna  Spordiselts Kalev (80031960), Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim (80192479), Pärnu Saalihokiklubi 

(80179616), Spordiklubi Sinimäe (80013962), SK Favoriit (80221904), MTÜ Tamsalu EBE (80228823), Järvamaa 

Saalihokiklubi (80249481), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus (9005834), Eesti Maaülikooli Spordiklubi (80037537), SK 

Augur (80243923), SK Noorus (80222005), SK  Sparta (80272741), Viljandi SHK (80262702), Valga SHK (80254045), Tartu 

SHK (80240669), SK TVK Leegid (80348361),  SK J.J.PS (80362622), SK Tahmaküla United (80332905) 

 

Esindatud : 18 
Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Nõmme Tenniseklubi, Jõgeva SK Tähe, Jäneda 

Spordiklubi,  Tallinna Spordiselts Kalev, Pärnu Saalihokiklubi,  SK Favoriit,  MTÜ Tamsalu EBE,  Järvamaa Saalihokiklubi, 

Ääsmäe KSSA, EMÜ  Spordiklubi, SK Noorus, SK Sparta, Valga SHK,  SK J.J.PS, SK Tahmaküla United. 

 

 

Päevakord: 

 

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile 

2. ESHL 2014. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine 
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4. Eesti meistrivõistluste korraldamise esialgne arutelu 
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Koosoleku algus 17.40 

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Ain Lillepalu ja protokollijaks Meelis Aab. 

Ettepanek (Tõnis Teesalu): häältelugemise komisjon valida vajaduse tekkimisel. Ettepanekud 

ühehäälselt vastu võetud. 

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile 

 

Ülevaate kvoorumist ja liikmelisusest andis T. Teesalu, kes informeeris, et vastavalt 

sooviavaldusele on juhatus uue liikmena vastu võtnud SK Tahmaküla United. Seoses tegevuse 

lõppemisega arvati välja SK Saku Fortuna ja Keila SHK. Mitu osalejat avaldasid arvamust, et 

üldkoosolekul osalemine peaks olema aktiivsem. 

Tegevusaasta ülevaates (A. Lillepalu) käsitleti liidu tegevust eelmisest koosolekust tänaseni. 

Käsitleti meeste koondise tegutsemist ja osalemist MM- valik- ja finaalturniiril, naiste 

koondise ettevalmistust MM- valiktsükliks ja U19 meeskonna esinemist MM- valikturniiril, 

samuti Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistluste läbiviimist.  A. Lillepalu ja T. Teesalu 

informeerisid ka rahvusvahelistest projektidest, mis puudutavad eelkõige treenerite ja 

kohtunike koolitusi ning noorte nö „rohujuuretasandit“.  

 

2. ESHL 2014. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine 

 

T. Teesalu andis ülevaate 2014. a tegevusaruandest ja raamatupidamise poolt koostatud 

raamatupidamise aruandest, mis mõlemad on juhatuse ja revidendi poolt heaks kiidetud. 

Krista Lepik avaldas arvamust, et huvitav oleks kuulda ka alaliidu komisjonide esindajate 

ülevaateid tehtud tööst.  



Otsustati ühehäälselt kinnitada tegevusaruannet ja raamatupidamise aruannet sisaldanud 

2014. a majandusaasta aruanne. 

 

3. ESHL 2015. a eelarve kinnitamine 
 

T. Teesalu andis ülevaate juhatuse poolt esitatud eelarve projektist. 

2015 eelarve tulud on planeeritud 130 749 eurot ja kulud 130 749 eurot.  

Tulude poolel on kasvanud Kultuuriministeeriumi toetus. Toetus liidu tegevusele on kasvanud 

summani 17009 eur  (2011 oli 6351, 2012 11 432, 2013 12461, 2014 16199), noortespordile 

on endiselt eraldatud 13 740 eur (2011 oli 11 185, 2012 13 086, 2013 13740, 2014 13740). 

Noortespordi toetusest suunatakse 75% noorteklubidele, kes vastavad seatud nõuetele. 

Kasvanud on ka Kultuurkapitali toetused (2014 planeeritud 22000, täitmine 23000 eur). 

Meistrivõistluste läbiviimise tulud- kulud peaksid jääma eelmise aastaga samasse 

suurusjärku. Samuti on sarnases suurusjärgus liidu tegevus- ja tööjõukulud, millesse on ette 

nähtud kasutada ka kultuuriministeeriumi tegevustoetust. 

Kasvanud on rahvusvahelised liikme- ja osalustasud sõltuvalt sellest, millised rahvusvahelised 

võistlused toimuvad (2011 oli 4563, 2012  11291, 2013 7580, 2014 8790 eur).   

Otsustati ühehäälselt kinnitada 2015. a eelarve. 

 

4. Eesti meistrivõistluste korraldamise esialgne arutelu 

 

M. Aab andis ülevaate esialgsetest plaanidest. Koosolekul osalejad ei avaldanud vastuseisu 

sellele, et viimasel aastal toimusid meistrivõistlused kahes liiga erinevalt varasemast meeste 

kolmest ja naiste ühest liigast. Tõnu Salm esitas küsimuse, kas saaks liigade koosseisud ja 

ajakavad määrata juba juulis- augustis. M. Aab ja T. Teesalu tõid välja põhjused, miks see on 

mõne klubi puhul keeruline, kuna oodatakse tähtsamate alade saalibroneeringute tegemise 

taga (TTÜ). Lisaks seavad valdav enamik madalama liiga ja üllatuslikult ka mõned kõrgema 

taseme võistkonnad plaanid alles septembri keskpaigas, kui puhkused on lõppenud. 

Meistrivõistluste korraldamise küsimuste juurde tullakse tagasi augustis. 

       

5. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused 

 

Toimus arutelu eelseisvatest meistrivõistlustest ja üldistes saalihoki küsimustes. 

M. Aab informeeris juhatuse nimel, et on küpsenud plaan korraldada meeste 2016. aasta 

MM- valikturniir Tallinnas, millele järgnes elav arutelu. 

 

Koosoleku lõpp 19.20 

 

 

Koosoleku juhataja                                  A. Lillepalu 

 

Protokollija                                                M. Aab 

 

 

 

 

 


