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08. juuni 2015

Koosolekul osalejad: Indrek Ilves (KJK), Sven Feofanov (PJK), Indrek Viiret (HJK), Peeter Volkov, 
Alari Akermann (PJK), Sven Heil (KJK), Piret Salmistu (KJK), Eero Pank (KJK).

Puudusid: Marko Saarlaid (SMS), Toomas Soots (KJK), Mati Sepp, Peter Šaraškin, Andres Haavel 
(SMS), Juss Ojala (Dago), Hard Perk, Eero Alamaa (RJK).
Kutsutud: Ott Kallas - EJL
Koosoleku juhataja: Peeter Volkov
Protokollija: Piret Salmistu
Koosolek algas: 16.00 
Koosolek lõppes: 17.30

Päevakord:
1. Avamerekomisjoni ülesanded ja EJL juhatuse seisukoht selles osas 
2. Muhu Väina regati korraldus 
3. Jooksvad asjad 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Avamerekomisjoni ülesanded ja EJL juhatuse seisukoht selles osas
Arenduskomisjoni ja Avamerekomisjoni töökorra kujunemine ja tegevused.
Eelkõige puudutab see turundusvaldkonda ja sellega seotud tegevusi.
TURUNDUS

o Meediakajastus, nii kohalike kui ka rahvusvaheliste uudiste kajastus
o Meediatöö välismaal, Eesti kui purjetamiskoht, regattide reklaam
o Lobbytöö nii riiklikul kui omavalitsuse tasandil purjetamise propageerimisel,

Eesti kui purjetamisriigi arendamisel
Siia valdkonda lisada ka huvimerepurjetamine ja selle populariseerimine ning 
rahvusvaheliste regattide arendamine.

Avamerekomisjon leiab, et kuna komisjon on nõuandev organ EJLi juhatusele, ja 
otsuseid EJLi juhatuses tehakse paljus ka avamerekomisjoni nõuannete põhjal. Sellest 
tulenevalt soovib avamerekomisjon ka kaasa rääkida eelarve koostamises ja tellimuse 
esitamises avamerepurjetamise parendamiseks – a la mõõtjate süsteem ja koolitamine 
ning turundustegevused jms.

Septembrikuisel koosolekul võtta aruteluks ettepanekute koostamine EJLile.
Sellesse eelarve ettepanekute töörühma nimetada: KJK – Sven Heil; PJK – Alari 
Akermann; HJK – Indrek Viiret; Peeter Volkov.
Suunad: 
1. Mõõtjate ja mõõtmiste süsteem
2. LYS-süsteem
3. ORC süsteemi arendamine ja müügitöö klubides

2. Muhu Väina regati korraldus 
Kolme klubi korraldusleping saab selle aastaga läbi. Mis tulevikunägemus on edasiseks?



Mõte on läbi käinud, et regati korraldamisega võiks tegeleda EJLi avamerekomisjon 
kaasates loomulikult klubid sellesse ja palgates vajalikud inimesed.
Avamerekomisjon võiks olla piltlikult MV regati korraldustiimi tööandja, komisjon 
kontrolliks eelarvet ja nõustaks jooksvalt korraldusprotsessi. Kuna avamerekomisjonis 
on kõikide oluliste klubide esindajad, siis võiks poliitika ja tulevikunägemused tulla 
komisjoni laua tagant andes igale liikmele mingi valdkonna kontrolli ja vastutuse. 

Selline töökord võiks kehtida ka klubiüleste võistluste puhul.

Komisjon ootab Indrekult Muhu Väina regati valdkondade vastutajate ja töökohtade  
kirjeldust ning regati eelarvet käesoleva nädala jooksul.

Pärnu Jahtklubi seisukoht: PJK on huvitatud regati korraldamise kaasatusse, kuid ei 
pretendeeri tingimata peakorraldajaks.
Klubide juhatuste seisukohti oodatakse jaanipäevaks, et edastada need EJLi juhatusele.

Kaptenite küsitluse vastused saata komisjonile.

3. Muud küsimused

Järgmine koosolek 7. septembril kl 16.

 Aruteluks:
1. MV kaptenite küsitluse kokkuvõte
2. Ettepanekute koostamine EJLi eelarvesse.

Koosoleku juhataja Protokollija
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