
MEMO

EJL  ARENDUSKOMISJON, 18.11.2016
osalesid: Paavo, Ott, Indrek, Ants, Egon, Arnout, Rene
koht: EJL
protokoll: I.Ilves

Päevakord:

1. Eesti Purjetamise II kongress
Mis oleks kandev teema? 
Esimene Kongress alustas majanduslikust aspektist ja valdkonna positsioonist ühiskonnas ning 
selle majanduslikust tasuvusest. 
Paavo: See teema pole oma aktuaalsust kuidagi kaotanud. See võiks jääda ühe põhiteemane 
edasi.

II kongrssi teemad:
- Majanduslik aspekt oleks ikka nr.1 ja põhifookus
- Tippsport
- Egon: Väikeriik võib tõusta purjetamise maailma tippu, muudel aladel on see (meeskonna 

alad) pea võimatu. Aga, näiteks Uus-Meremaa - supermereriik - mida on meil nende 
kogemusest õppida? Selle näite esitlemine võiks olla huvitav ka kõikidele meie inimestele, 
purjetajatele, riigi inimestele, naabritele jne.

Ajaraam - aprill 2017

World Sailing president peaks kohal olema, Sir Robin Knox Johnston (temaga on põgusalt 
suheldud juba) jne
Egon on suhelnud WorldSailing asepresident Torben Grael’ga, kes on valmis tulema.

Paavo, programmis peaks olema 3 blokki - 

1.) Riik ja purjetamine - 

töörühm - 5 aasta plaan, kuidas tuua Eestisse suuri purjetamisüritusi, purjetajate arvu 
kasvatamine 10 korda

Eesmärgid - harrastajate arvu mitmekordistamine, kasvatamine, mida saab läbi 
purjetamisest riik majandusliku kasu.

Tuua välja kasud riigile - MIKS ON RIIGILE VAJALIK MERENDUSE ARENG  - TURISM JA 
TEENUSED KUI EKSPORDIARTIKEL JA RIIGI REKLAAMIMISE VAHEND

Töörühm: Rene, Paavo, Egon, Arnoult, T.Mutso?, Jaano M.Ots

Koostada järgmisel koosolekul kongressi struktuurne plaan.

Hakkame otsime esinejaid - Uus-Meremaa (Ott, Egon), VOR (Egon), Vendee (Indrek), Sir 
Robin Knox-Johnston (Indrek)?

RS Sailors - näida kuidas kasvatada purjetajaid.



2.) Purjetamine ja turundus, sponsorlus

3.) Tippsport

AEG: 12.-14.aprill 2017, 13.aprill võiks olla peamine päev

kõnelejaid:

ministrid (Est, Lat, LTU)

EAS, EV100

Ott - idee - siduda see Põhjamaade purjetmise kongressiga.

2. Treenerite puudus, kuidas lahendada? 

Ala levik ja kandepinna laiendamine jääb mitmetes piirkondades treenerite puuduse taha - Narva, 
Kärdla, Tartu, Tallinn jne.

Paavo: Võiks olla õppekava Purjetamise Akadeemia juures. Akadeemias oleks esmataseme õppe 
treeneritele, tippkvalifikatsioon Tallinna Ülikooli (?) juures. Vaja suhelda ülikooliga.
Kas TÜ’le ettevalmistatud materjal on EJL omand? A.Poksiga suhelda, Egon räägib läbi.

Tipptaseme programm - kas Poksi vastutaks selle osa eest?

Algõppe programm - panna selle väljatöötamiseks kokku töörühm, AnneMari Luik (Ott räägib), 
Elise Umb (Indrek räägib), Ott Kallas (koordineerib)

3. Rahvusvaheliste regattide taotlemine 

4. Meedia / turundus / sponsorlus

5. Eesti Vabariik 100 tähistamine, mereline programm

6. EJL uus arengustrateegia

7. Purjetamisterminid ja -mõisted eesti keeles

Järgmine koosolek —.novembril kell 14.30 Vopak Eesti büroos.

Kinnitas:

I.Ilves
Arenduskomisjoni esimees


