
Protokoll 

 

Eesti Saalihoki Liidu (ESHL) kohtunike komisjoni koosolekust 31. augustil 

2012 kell 11.00 Tallinnas, Tornimäe 2. 

 

Osalevad liikmed: Ott Järvela (komisjoni juht, edaspidi OJ), Meelis Aab (ESHLi 

peakohtunik, edaspidi MA), Andrus Tõruke (vaatlejate juht, edaspidi AT). Kutsutud 

külaline:  Tõnis Teesalu (ESHLi peasekretär, edaspidi TT). 

Koosolekut juhatab ja protokollib OJ. 

 

Koosoleku päevakord kinnitatakse viiepunktilisena: 

1) Komisjoni töö hooajal 2012-13 

2) Koolituskava 

3) Olukord rahvusvahelise kategooria rindel 

4) Muud ettetulevad asjad 

 

1) Komisjoni töö hooajal 2012-13 

OJ tutvustab plaani komisjon töö paremaks korraldamiseks. Kuna tööd on palju, 

siis tuleb see liikmete vahel paremini ära jaotada ja võimalusel ka liikmeskonda 

suurendada. 

Plaani kohaselt tegeleks eeloleval hooajal kohtunike määramiste ja vaatuste 

koordineerimisega AT, koolitusvaldkonna ja komisjoni juhtimisega OJ, üldisemate 

probleemide ja suhtlusega ESHLi juhatusega MA. 

Üldjoontes ollakse säärase töökorraldusega nõus. 

OJ tõstatab küsimuse, kas Sami Rahikainen peaks jätkuvalt komisjoni kuuluma, 

sest jooksvas töös ja koosolekutel ta osaleda ei saa. 

TT arvab , et nõuandvas rollis võiks Sami Rahikainen komisjoni edasi kuuluda. 

OJ räägib, et kuna komisjoni praegused liikmed paiknevad kõik Tallinnas, soovib 

OJ, et komisjoni laiendataks ühe Lõuna-Eestis paikneva liikme võrra. See tagaks 

parema sideme viimasel kahel hooajal tublit tööd teinud Lõuna-Eesti kohtunikega, 

suurendaks komisjoni silmaringi, haaret ja kohalolekut. 



Et eriti hooajal 2011-12 ilmutas kohtunike temaatika suhtes suurt tähelepanu ja 

huvi EMÜ Spordiklubi, teeb OJ ettepaneku paluda EMÜ SK-l määrata kohtunike 

komisjoni oma esindaja, kelle ülesanneteks saaksid: vahetu sidepidamine Lõuna-Eesti 

kohtunikega, järelevalve kohtunike määramiste üle noorte meistrivõistlustele, Lõuna-

Eesti koolituste ettevalmistamine, muud ettetulevad asjad. 

TT märgib , et Lõuna-Eesti tihedam kaasamine kohtunike komisjoni töösse on hea 

mõte. 

 

Komisjon kiidab ettepaneku ühehäälselt heaks. 

 

Seega teeb ESHLi kohtunike komisjon käesolevaga ettepaneku EMÜ SK-le 

määrata enda klubist inimene komisjoni liikmeks, kelle ülesanded on ülalpool 

kirjeldatud. 

Ettepanek on EMÜ SK-le edastatud 4. septembril, vastust oodatakse kahe nädala 

jooksul. 

Märkus:  EMÜ SK esitatav kandidaat peab enne ametisse asumist saama 

komisjoni heakskiidu. 

 

AT tõdeb, et hooajale otsa vaadates on selge, et taaskord tuleb tegutseda kohtunike 

defitsiidi tingimustes ning rõhutab vajadust meeste meistriliiga mängude puhul 

järgida printsiipi, et see oleks kohtunike jaoks tolle päeva ainuke ja/või esimene 

kohtumine, sest see aitab tagada oluliselt parema kvaliteedi. 

MA lausub, et isikkoosseisus on peamisteks muudatusteks Märt Eerme siirdumine 

Soome õppima ning Jaanus Kase siirdumine armeeteenistusse. Vastukaaluks on 

ajateenistus lõppenud Martin Talil ja Kristjan Puul. 

OJ räägib, et kaks aastat aktiivset tööd Eesti kohtunik-konnaga on teda veennud, 

et äkilist kvaliteedi- või kvantiteedihüpet saavutada pole võimalik. Seda tähtsam on 

tööd kannatlikult jätkata. Edasiminek kahe eelmise hooajaga oli märkimisväärne – 

Eesti saalihokikohtunikud teenindavad kõiki Eesti meistrivõistluste kohtumisi üha 

paremal tasemel. 

 

 



2) Koolituskava 

MA räägib , et väljakuulutatud algajate koolitusele on praeguseks registreerunud 

kaheksa huvilist ning loodab, et neid lisandub veel. Mõistlik on korraldada kaks 

koolitust – üks Tallinnas, teine Tartus. Koolitused viib läbi OJ, kes peab hiljemalt 

järgmise nädala alguses teada andma toimumise kuupäevad. 

OJ rõhutab, et need koolitused on rangelt algajatele ja/või taasalustavatele 

kohtunikele. Vanad tegijad (loe: hooajal 2011-12 Eesti meistrivõistluste mänge 

teenindanud kohtunikud) ei ole oodatud. 

 

MA tutvustab plaani  korraldada septembri lõpus Eesti tippkohtunikele 

ühepäevane koolitus Helsingis, mis koosneks sealse tippmängu (kõrgliiga või 1. 

divisjon) jälgimisest ja Sami Rahikaineni loengust. Lisaks saab ülesõidul pidada 

mõttetalguid. 

TT kinnitab , et alaliidul on antud koolituse läbiviimiseks rahalised vahendid 

olemas. 

 

MA märgib , et AT ja OJ peaksid Soomes läbima vaatlejakoolituse, mis 

võimaldaks neil Eesti meistrivõistlustel antud tööd tõhusamalt teostada. 

AT lisab, et jutt õige, aga OJ peaks kohtunike defitsiidi tõttu keskenduma siiski ise 

mängude vilistamisele. 

 

Komisjon otsustab ühehäälselt kõik kolm MA poolt tutvustatud koolitust 

heaks kiita. 

 

3) Olukord rahvusvahelise kategooria rindel 

TT märgib , et täna (s o 31. augustil) on viimane päev esitamaks kohtunikke ja 

kohtunike vaatlejaid Rahvusvahelisele Saalihokiliidule (IFF) pälvimaks 

rahvusvahelist kategooriat perioodiks 2013-2014. Kas Eestil on mehi või naisi, keda 

sinna määrata? 

MA selgitab, et olukord on keeruline, sest IFF soovib konkreetset kohtunikepaari, 

kes ka kodumaal eelkõige koos vilistaksid. Eestis pole kohtunike paare vilistajate 

vähesuse tõttu olnud võimalik juurutada. 



OJ arvab, et rahvusvahelise kategooria jaoks valmis olevaid kohtunikke meil ei 

ole. Põhimõtteliselt võinuks esitada paari Märt Eerme – Raido Noobel IFFi 

arengugruppi, mille programmi läbimine hõlbustaks tunduvalt rahvusvahelise 

kategooria pälvimist, ent kuna Märt Eerme siirdus Soome õppima, langeb see variant 

ära. Samas pole arengugruppi esitamine seotud konkreetse ajalise tärminiga, vaid 

sinna võib sobilikke mehi esitada ka muul ajal. Ootame, vaatame, elame, näeme. 

 

4) Muud ettetulevad asjad 

TT tutvustab  eelmise hooaja kulusid seoses kohtunike tööga. Transpordikulud 

moodustasid kogukulust ootamatult suure osa. Kas ja kuidas on seda võimalik 

vähendada? 

OJ märgib, et me ei saa teha tagasiandmisi seoses meeste meistriliigaga. 

Võistluste tase ja kohtunike areng nõuavad, et kohtunikud saaksid vilistada kohtumisi 

nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis. Seda soovivad ka meeskonnad. Teiste sarjade 

määramiste puhul püüame sõidukulude kokkuhoidu arvesse võtta. 

 

MA teatab, et Eesti meistrivõistlused algavad oktoobri esimeses pooles. 

 

AT räägib , et 29. ja 30. septembril korraldab Jõgeva SK Tähe turniiri Jõgeva 

Karikas 2012. Loodetavasti saavad Eesti parimad kohtunikud seal hooaja eel 

ülivajalikku praktikat. 

 

Koosolek lõpeb kell 12.10 

 


