
Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 30.06.2016 
Tallinn, GoHotel Shnelli koosolekusaal 
 
 
Liikmeid: 26  
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), SK GAP Spordiklubi 
(80374950) 

 

Esindatud : 15 
Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Nõmme Tenniseklubi, Jäneda Spordiklubi,  
Tallinna Spordiselts Kalev, SK Sinimäe,  SK Favoriit,  MTÜ Tamsalu EBE,  Ääsmäe KSSA, SK Noorus, SK Sparta, SK J.J.PS, SK 
Tahmaküla United, SK GAP Spordiklubi 
 

 
Päevakord: 
 
1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile 
2. ESHL 2015. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine 
3. ESHL 2016. a eelarve kinnitamine 
4. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest 
5. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused  
 
Koosoleku algus 16.40 
Koosoleku juhatajaks valiti Tõnis Teesalu ja protokollijaks Meelis Aab. 
Ettepanek (Tõnis Teesalu): häältelugemise komisjoni esialgu mitte valida; valida vajaduse 

tekkimisel. Ettepanekud ühehäälselt vastu võetud. 

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile 
 

Tegevusaasta ülevaates käsitles A. Lillepalu alaliidu tegevust eelmisest koosolekust tänaseni, 
sealhulgas meeste koondise tegutsemist ja  MM- valikturniiriks ettevalmistamisel, naiste 
koondise osalemist MM- valikturniiril ja U19 meeskonna esinemist MM- finaalturniiril, samuti 
Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistluste läbiviimist.  A. Lillepalu peatus pikemalt MM- 
valikturniiri korraldamisega seonduval, kuna turniir õnnestus nii sportlikus kui korralduslikus 
mõttes ja aitas väga palju kaasa saalihoki propageerimisele. 
 

2. ESHL 2015. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine 
 

T. Teesalu andis ülevaate 2015. a tegevusaruandest ja raamatupidamise poolt koostatud 
raamatupidamise aruandest, mis mõlemad on revidendi poolt heaks kiidetud. 
Pikemalt arutati alaliidu võlglastega seonduvalt, milles Jõgeva SK Tähe ja SHK Tartu 
Tornaado pidevad võlguolemised häirisid tugevalt kõiki üldkoosolekul osalejaid. 
Otsustati ühehäälselt kinnitada tegevusaruannet ja raamatupidamise aruannet sisaldanud 
2015. a majandusaasta aruanne. 



 
3. ESHL 2016. a eelarve kinnitamine 

 

T. Teesalu andis ülevaate juhatuse poolt esitatud eelarve projektist. 
Otsustati ühehäälselt kinnitada 2016. a eelarve. 
 

4. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest  
 

M. Aab andis ülevaate esialgsetest plaanidest, mis on kogunenud 15.06 toimunud 
meistrivõistluste arutelu tulemusena. M. Aab tõdes, et tähtajaks (29.06) on laekunud vaid 
paar ettepanekut. Endiselt on halvas seisus kohtunike tegutsemisega seonduv, eelkõige 
kohtunike ja nendevahelise konkurentsi vähesus. Arutati mismoodi kohustada klubisid enam 
panustama kohtunike kasvatamisse. Koosolekul osalejad keskendusid põhiliselt ühendatud 
Eesti meistriliiga ja Balti liiga loomisele. Selle korraldamise küsimuse juurde tullakse tagasi 
esimesel võimalusel, kui on saabunud tagasiside Läti poolelt. Koosolekul osalejad olid 
üksmeelel, et meistrivõistluste läbiviimise formaadis võiks kasutada hiljuti MM- 
finaalturniiridel kasutusele võetud varianti, kus meeskonnad on jagatud kahte 
tugevusgruppi. Sama süsteemi saaks kasutada ka esiliiga ja endise teise liiga ühendamisel, 
kuid ei pooldatud varianti, et esiliiga mõned tugevamad ei soovi tõusta meistriliigasse, et  
jääda mängima omaette nö „mugavustsooni“, kus nad ei pea kohtuma ei endast tugevamate 
meistriliiga meeskondade ega nõrgemate endise teise liiga meeskondadega. Osalejad võtsid 
teadmiseks, et ka naiste meistrivõistluste osas on võimalus, et klubide ühendnaiskond osaleb 
Läti naiste liiga põhiturniiril. Osalejad olid üksmeelel selles, et kui mänguaeg madalamas 
liigas on 3x15 min, siis ei mõtet ühe mängu pidamiseks pikemaid sõite ette võtta ja kõne alla 
võiks olla kahe mängu pidamine samal päeval. 
       

5. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused 
 

Toimus vaba arutelu rühmiti eelseisvatest meistrivõistlustest ja treenerikoolitusest. 
 
Koosoleku lõpp 18.25 
 
 
Koosoleku juhataja                                  T. Teesalu 
 
Protokollija                                                M. Aab 
 
 
 
 
 


