
Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 26.06.2019 
 
Tallinn, Go Hotel Shnelli koosolekusaal 
 
Liikmeid: 25 
Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Maitimi Spordiklubi 
(80074805), Spordiklubi Aeg (80079205), Jõgeva Spordiklubi Tähe 
(80051106), Viskoosa  Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi 
(80052399), Tallinna  Spordiselts Kalev (80031960), 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 Noorus (80222005), SK  Sparta (80272741), Viljandi SHK 
(80262702), Valga SHK (80254045), Tartu SHK (80240669), SK TVK Leegid 
(80348361),  SK Tahmaküla United (80332905), GAP Spordiklubi 
(80374950), Jödö MTÜ (80397129), Rapla hokiklubi (80351587) ja MTÜ 
Hokiklubi Kaigas (80386723) 
 
Esindatud: 17 
Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Jõgeva SK Tähe, Jäneda Spordiklubi, 
Tallinna Spordiselts Kalev, Pärnu Saalihokiklubi, Spordiklubi Sinimäe, SK 
Favoriit, Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus, Eesti Maaülikooli Spordiklubi, 
SK Noorus, SK Sparta, SK Tahmaküla United, GAP Spordiklubi, Jödö MTÜ, 
Rapla hokiklubi ja MTÜ Hokiklubi Kaigas 
 
Päevakord:  
1. Avamine ja tagasivaade tegevusaastale 
2. ESHL 2018. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine 
3. ESHL 2019. a eelarve kinnitamine 
4. Juhatuse liikmete ja revidendi valimine 
5. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest 
6. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused 
 
Koosoleku algus 15.55 
Koosoleku juhatajaks valiti Ain Lillepalu ja protokollijaks Meelis Aab. 
 
Ain Lillepalu ettepanek päevakord kinnitada, häältelugemise komisjoni esialgu 
mitte valida, valida vajaduse tekkimisel, võeti vastu ühehäälselt. 
 

1. Avamine ja tagasivaade tegevusaastale 
Ain Lillepalu andis ülevaate alaliidu tegevusest 2018. aasta 
üldkoosolekust tänaseni. Ülevaade sisaldas Eesti meistrivõistluste 
läbiviimist nii täiskasvanute kui ka noorte liigades, meeste valikturniiri 
korraldamist Kalevi spordihallis ja finaalturniiril osalemist, naiste 
osalemist Läti liigas, U19 koondist jm. Samuti tõi Lillepalu välja hea 
koostöö jätkumise mitmete ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega, 
mis on parandanud alaliidu rahastamist. 
 

2. ESHL 2018. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande 
kinnitamine 



Tõnis Teesalu tõi välja olulised valdkonnad 2018. aasta 
tegevusaruandest ning majandusaasta aruandest. Täpsustavaid 
selgitusi jagas Teesalu osalejate küsimuste järel Ida- Vrumaa projekti, 
MM-valikturniiri korraldamise, ettevõtlusest saadud tulu, tööjõukulude, 
liikmetelt saadud tasude ning sihtotstarbeliste tasude kohta. SK 
Sinimäe esindaja esitas mitmeid küsimusi noortetöö osas, neile 
põhjalikum vastamine lükati järgmistesse päevakorrapunktidesse. 
Tegevusaruanne ning majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt. 
 

3. ESHL 2019. a eelarve kinnitamine 
Tõnis Teesalu tutvustas juhatuse poolt esitatud 2019. aasta eelarve 
projekti. Pikemalt peatuti arendustegevustel, mis on suunatud 
kandepinna laiendamisele ja noortespordile. 2019. aasta eelarve 
kinnitati ühehäälselt. 
 

4. Juhatuse liikmete ja revidendi valimine 
Seoses senise juhatuse volituste tähtaja lõppemisega valiti uus juhatus 
ja revident. Ain Lillepalu ja Mikko Iiskonmäki teatasid, et uude juhatuse 
nad ei kandideeri. Üldkoosolek tänas neid kauaaegse panuse eest.  
Uude juhatusse valiti ühehäälselt senised liikmed Meelis Aab 
(36803190213), Tõnis Teesalu (36406100281), Marko Saksing  
(37309072723) ja uuena Rasmus Talviste (39110220239). 
Revidendiks valiti ühehäälselt Mikko Iiskonmäki. 

 
5. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest 

Meelike Terasmaa esitas meistrivõistluste peakohtuniku kokkuvõtte 
lõppenud hooaja kohta, tuues välja liigade kaupa õnnestumised ning 
parendamiskohad. Ettepanekutena toodi välja vajadus korraldada 
esimesel võimalusel võistkondade esindajate ja kohtunike koosolek 
enne hooaja algust ning kaptenite ja kohtunike mängueelseid 
lühikoosolekuid. Meelike Terasmaa informeeris, et meistrivõistluste 
koosolek peetakse juulis. Tekkis arutelu, kas taaselustada Eesti 
karikavõistlused, kuid konkreetse seisukohani ei jõutud. Arutleti 
kandepinna laiendamise teemadel.  
 

6. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused 
Vabas vormis arutleti erinevatel teemadel, sealhulgas tegevuskava 
uuendamine ja vastavad mõõdikud. Arutluse all oli ka treenerite 
kutsekvalifikatsiooniga seonduv ja kõlama jäi seisukoht, et lastega 
tegelejatel peab olema vastav ettevalmistus, mida näitab 
kutsetunnistuse olemasolu. 

 
Koosoleku lõpp 18.05 
 
Koosoleku juhataja     A. Lillepalu 
Protokollija      M. Aab 


