
EJL i arenduskomisjoni koosolek

16.10.2013

Koosolek algas kell 16.00, EJLis

Osalesid:  Andrus Poksi, Lauri Väinsalu, Paavo Pettai, Piret Salmistu, Arnout Lugtmeijer, Ott Kallas

Puudusid: Tiit Pruuli, Jaanus Tamme

Andrus Poksi andis ülevaate taustast, miks selline komisjon on kokku kutsutud.

EJLi juhatus on otsustanud nimetada komisjoni juhiks Piret Salmistu, kes hakkab vastavalt 
kokkuleppele edaspidi EJLis ka selle komisjoni tegevusi reaalselt ellu viima.

Koosolekute läbiviimise kodukord – esialgu püüda kindlasti koosolekud pidada sagedamini ja  face-to-
face, hiljem vajadusel ka e-maili ja skype’i teel.

Peamised teemad, eesmärgid ja edasised tegevused:

1. Kes me oleme ja mida me teeme? – ära kaardistada

2. Nime vahetamine – Eesti Purjetamisliit – novembrikuu Liidupäeval saab see toimuma

3. Komisjoni kodukord? Koosolekute läbiviimise viis?

4. Tegevuse jaoks on alusdokument – Eesti Jahtklubide Liidu strateegia 2013-2016

a. Eesmärk:  EJL on Eesti parim spordialaliit

b. Strateegiale on vajalik juurde saada rakenduskava ja läbiviijad

c. Strateegiale on koostatud ka rakenduskava, mis on kohe lõplikult valmimas. Selles on 
eesmärkidele ja valdkondadele järele kirjutatud tegevused ning EJLi komisjonid, kes 
vastavate tegevuste eest peavad vastutama ja neid ellu viima. Nendele tegevustele on 
määratud ka mentorid EJLi juhatusest. See dokument saab olema komisjonide 
tegevusplaani aluseks. 

Andrus: Senini on EJLis tegeletud PRi ja meediaga, kuid turundusega mitte. Me oleme hea, see 
spordiala on äge, aga sellest ei teata palju. See olukord peab muutuma. Aasta Parima sportlase 
nominent – EJL oli oma koondisega OMil suurima sportlaste arvuga alaliit, kuid Aasta Parima Sportlase 
valimisel ei pääsetud ka nominentide hulka mitte.

Nimemuutusega seotud küsimused :

• Nimi – eesti ja inglise keeles? Klubidele on saadetud vastav küsitlus, et otsustada selle valik 
Liidupäeval novembris.

• Logo muutus



• Sellega seotud tegevuste eelarve?

Komisjon vaatas läbi Eesti Jahtklubide Liidu strateegia 2013-2016. Sellest tekkinud teemad ja 
küsimused:

• Ala läbipaistvus – purjespordi statistika?  Sisu numbrite taga – aluseid, purjetajaid, 
noorpurjetajaid jne ? Kui palju on alaga tegelevaid inimesi?  Mida küsida klubidelt statistika 
saamiseks? Selleks, et saada numbrid, millega on ka midagi peale hakata, tuleb klubidelt ka 
õigeid asju küsida.

• EJL prioriteetsed arendusvaldkonnad visiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmiseks:

o Tippsportlased ja tipptulemused

o Meedia ja turundus

o Treenerid

o Rahastamine

o Purjetamiskogukonna koostöö

o Purjetamise kandepinna laiendamine

• Sponsorlus

o Toodete kaardistamine ja pakendamine

o Mida ja kellele müüa?

• Meedia ja turundus 

o Sotsiaalmeedia

o Koduleht

 Uuendamisel

 Veebilehe www.puri.ee aadressi muutmine oleks vajalik? Praegune annab 
segase signaali

 Palju erinevaid nimesid ja sisusid 

o Meediamonitooring – freqmediaga suhelda ja uurida hinnataset 

 Aasta lõikes teha monitooring märksõnade baasil

Arnout Lugtmeijer:  Sõnum on oluline – 

• Eesti kui mereriik;

http://www.puri.ee/


• Tuua meri ja purjetamine inimestele lähemale; 

• Noored koolidest merele tuua; 

• Teha kommuun suuremaks; 

• Teha asju teisiti kui tavaliselt;

• Vanemad tuua purjetamisele lähemale – nende kaudu ka sponsorlussuhted;

• Vanemad kaasata võistluste korraldamisse  ja kutsuda appi – seda täna eriti ei tehta;

• Kooliprogrammi lisada purjetamise eriala?  Eeskuju näitamisega ja huvi äratamisega toome 
rohkem inimesi purjetamise juurde;

• Treenerite vähesus – nende juurdekasv on väga oluline.

Paavo Pettai:

• Kaasata rohkem inimesi purjetamise juurde

• Purjetamine on väga kinnine kommuun.   Võõral on sellesse raske pääseda.

• Jalgpalli kommuun töötab Eestis hästi (Arnout: Jalgpalli kommuun on palju panustanud ka 
treenerite väljaõppesse ja arengusse.)

• Purjetajate laiem kandepind on oluline – selle suurendamine võtab aega dekaade, kuid sellega 
tuleb alustada.

Andrus Poksi:

• Kui me püüame huvi äratada mõnes koolis, on see võib-olla ühel hetkel koolide programmides 
algõppena.

Lauri Väinsalu:

• Treeneri kogemuse jagamine

Käsitleti palju ja erinevaid teemasid – arendamist vajavaid valdkondi on palju, kuid ilma alustamata ei 
juhtu ka kaugemas tulevikus midagi.

Enne järgmist koosolekut saadab Ott Kallas kõikidele komisjonidele EJLi strateegia 2013-2016 
rakenduskava, mille alusel on komisjonidel palutud lahti kirjutada neile vastutada antud tegevuste 
alamtegevused, tegijad, aegraamistik, vajadusel lisategevused 1. novembriks.

Järgmine koosolek toimub 28. oktoobril kell 16.00 Vopak EOS kontoris Pirita teel (Hawaii Expressi 
majas).



Protokollis:

Piret Salmistu


