
Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 30.06.2020 
 
Internetikeskkond Zoom 30.06.20 kell 16-17.30 
http://www.saalihoki.ee/Uudised/Uudis.aspx?u=1484 
 
 
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: 18 
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, MTÜ Hokiklubi Kaigas ja MTÜ Tamsalu EBE 
 
Päevakord:  
1. Avamine ja tagasivaade tegevusaastale (Meelis Aab) 
2. ESHL 2019. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine 
(Tõnis Teesalu) 
3. ESHL 2020. a eelarve kinnitamine (Tõnis Teesalu) 
4. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest (Kadi Saluste asendaja 
Rasmus Talviste) 
 
Koosoleku algus: 16.00 
Koosoleku juhataja: Meelis Aab 
 
Ettepanek päevakord kinnitada, häältelugemise komisjoni esialgu mitte valida, 
valida vajaduse tekkimisel, võeti vastu ühehäälselt. 
 

1. Avamine ja tagasivaade tegevusaastale 
Meelis Aab andis ülevaate alaliidu tegevusest 2019. aasta üldkoosolekust 
tänaseni. Ülevaade sisaldas Eesti meistrivõistluste läbiviimist nii 
täiskasvanute kui noorte liigades, paf saalihokiliiga finaalseeriat, 
naistekoondise osalemist valik- ja finaalturniiril jm. Samuti tõi Meelis Aab 
välja hea koostöö jätkumise mitmete ettevõtete, asutuste ja 
organisatsioonidega, mis on parandanud alaliidu rahastamist. Eriti on 
paranenud alaliidu ja liikmesklubide ühispanus andmete esitamisel 
vastavalt spordiseadusele. 

http://www.saalihoki.ee/Uudised/Uudis.aspx?u=1484


 
2. ESHL 2019. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande 

kinnitamine 
Tõnis Teesalu tõi välja mõned valdkonnad 2019. aasta 
tegevusaruandest, mida Meelis Aab ei puudutanud ning mitmed 
märksõnad majandusaasta aruandest. Täpsustavaid selgitusi jagas 
Tõnis Teesalu ühe osaleja küsimusele alaliidu liikmete osas, mille 
esitas Jödö esindaja. Küsimus seisnes selles, et mõned klubid ei osale 
aktiivselt meistrivõistlustel, kuid on alaliidu liikmed. Vastavalt põhikirjale 
ei pea alaliidu liige osalema meistrivõistlustel, kuid ta peab olema 
aktiivne muudes valdkondades. Alaliidu tegevuses mitteosalevad 
liikmed on välja arvatud või välja arvamisel kas nende avalduse alusel 
või pikaajalise passiivsuse tõttu. Kuivõrd küsimus oli esitatud 
üldkoosoleku töökeele suhtes teises keeles, siis sai kokku lepitud, et 
teemat selgitatakse üldkoosoleku järgselt täiendavalt. Arutelu käigus  
avaldati osalejate poolt lühikesi repliike, mis on kohased Zoom 
keskkonnale. Tegevusaruanne ning majandusaasta aruanne kinnitati 
ühehäälselt. 
 

3. ESHL 2020. a eelarve kinnitamine 
Tõnis Teesalu tutvustas juhatuse poolt esitatud 2020. aasta eelarve 
projekti. Esitati kaks küsimust. Rasmus Talviste tundis huvi kohtunike 
arenduseks ettenähtud 10323 euro kasutamise osas. Tõnis Teesalu 
vastas, et selle summa kasutamine on vaba, selle sisse lähevad 
kohtunike tasud ja muud kulud, aga teretulnud on kõik arendusega 
seotud kulud. Oodatud on kohtunikekomisjoni ettepanekud, kuidas 
kasutada. Jödo esindaja esitas küsimuse arenguplaanist saalihokis. 
Kuna see ei olnud esitatud koosoleku töökeeles ja ei puudutanud 
eelarve kinnitamist, siis lepiti kokku, et tehakse eraldi kohtumine juulis 
konkreetsete asjahuviliste vahel. 
2020. aasta eelarve kinnitati ühehäälselt. 
 

4. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest 
Kuna alaliidu võistluskomisjoni juht Kadi Saluste ei saanud osaleda, 
esitas Rasmus Talviste järgmiste meistrivõistluste eelülevaate. 
Osalejad (alates sellest punktist kõik meistrivõistlustest huvitatud, mitte 
vaid alaliidu liikmed) said esmase ülevaate planeeritust. Edasine lubati 
avaldada peatselt nii meilidega kui ametlikes sotsiaalmeedia kanalites. 
 

Koosoleku lõpp 17.30 
 
Koosoleku juhataja     Meelis Aab 


