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1. Purjetamise II kongress

Paavo: Esimene ülesanne - Agenda paika saada!

Esinejad/osalejad

Kumu on 20.04 praegu broneeritud, 21.04 on vaba.

Kuidas on vastanud peaesinejad, kontaktid?

WS presidendile kiri saadetud, vastust pole - Egon

Uus-Meremaa - aukonsul Toomas Luman, suhtleb Arnout

Vendee  - Indrek & Jaanus

Göteborg - Indrek

Rootsi purjetamisakadeemia  - Ott

F1 - esineja - Ott

Rokas Milevicius - 

Abu Dhabi - http://www.volvooceanrace.com/en/people/452_Phil-Allen.html

Eesti esinejad:

 - Egon Elstein, I.kongressi kokkuvõte ja sissejuhatus
- EVAK , Jaano-M.O.  - kuidas Eesti väikesadamad on arenenud, millised on eesmärgid ja plaanid
- Kultuuriminister - SPORT
- Tallinna linnapea - ÜRITUSED, a la Tallinna Merepäevad
- Majandusminister - Väikesadamate areng, potensiaal, turism
- EOK/Akadeemia  - T.Tõniste - milline on purjetamise areng EOK vaates, elujõud, jne
- Meediaettevõte - Eesti Meedia, Sven?
- Kakumäe - case study, Indrek ?
- Meresõber - Elise, Indrek?
-

http://www.volvooceanrace.com/en/people/452_Phil-Allen.html


WORK Group
Võiks olla ka 2..3 work groupi.

1. Purjetamisõpe koolides
- sailing in schools
- kogemused, Mereõber
- kult.minister, omavalitsusjuhid ja purjetmiskoolituste vedajad
-
2. Majandustöögrupp - RMK ja Sadamad

3. Noorte purjetamine, purjetamisõpe koolides

Indrek: Eel-WORK GROUP - Teha Tallinna Meremessil?

 - seal teeme reklaami kongressile ja saame tutvustada eelnevalt tõstatavaid teemasid
- work group - noorte purjetmine koolides?
- registreerimine kongressile
-

REKLAAM

Registreermine - 1.märts alustada!

Väino - Kes on sihtgrupp?
Kas mahume Kumusse ära, seal 200 kohta? Kumu on hea koht, proovime ära mahtuda.
Publiku - alustame koolidest ja külalistest, palju tuleb? Kas on oht üle bookida?

Senine
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. EV 100 mereline programm

Eesti Vabariik 100 tähistamine, mereline programm. 

Indrek andis olemasolevatest ideedest põgusa ülevaate. Vaja tegeleda ideedega ja purjetamise 
osas täiendada. Arutelu jätkub järgmisel koosolekul.

2018 aasta EV100 PROGRAMM merel

Lähteülesanne EV100 toimkonnalt - tehke selline programm, millest ise arvate, et on kõige rohkem 
tulu ala propageerimiseks, näiteks mõne uue, traditsiooni loova algatusega väljatulemine.

Üldiselt, Põhirõhk on augusti eelviimasel nädalal 20.- 26.august 2018

25.august Finaalüritus - “Muinastulede öö” raames suur kontsert Tallinna, Pirital (?), kus tuleb 
esmaettekandele Kaljuste spetsiaalselt EV100 tähtpäevaks kirjutatud teos.

Eesti sadamate sidumine RMK radadega - ühendusteed, jalgrattarajad (Tallinnas saab viimsist 
rattaga läbi kõikide sadamate sõita, kuni Laulasmaale ja Paldsiki mnt’ni.



Piirist-Piirini - see idee tuleks uuesti ellu kutsuda! Pöörame tähelepanu ka sadamatele mida veel 
pole. 

SUURE rahvusvahelise purjetamissündusele aluse panemine - a la Tallinna Merepäevade 
raames taaselustada BALTI KARIKAS vms. 

Indrek paneb kokku EV100 merelise programmi töörühma ja hoiab EJLi pidevalt informeerituna.

3. Muud küsimused

3.1. Rahvusvaheliste regattide taotlemine 
Egon - ORC MM, meie avaldus on sees. Konkurent on Norra. Otsus tuleb 2018.a.

Regatid, mis on 5 aasta perspektiivis reaalsed Eestisse tuua:

Optimist EM 2019 - KJK

WorldSailing noorte MM - ? Olümpia formaadis võistlus. 

29er ja 49er tiitlivõistluse taotlemine - 

DN MM - 2018

Folkboot MM

Baltic Cup - 

Arnout - peaksime ka ise panema eraldi rõhku traditsioonidega olemasolevate regattide 
korraldamisele! nt. Spinnaker, Pärnu Sailing Week

Tallinna Merepäevade purjetmisprogramm. EJL töötame välja konsepti ja pakube toimumiseks 
parema aja.

Kontseptsiooni töörühm - Indrek, Rene, Ott, Paavo

3.2. EJL uus arengustrateegia

Sellega tegeleb EJL uus juhatus, vajadusel kaasab Arenduskomisjoni.

Järgmine koosolek 31.jaanuar 2017 kell 14.30 Vopak Eesti büroo.

Kinnitas:

I.Ilves
Arenduskomisjoni esimees


