
EJL LIIDUPÄEVA PROTOKOLL
Kuupäev: 13.12.06
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal. 
Aeg: algus 16:00
Delegaatide arv: 17

Päevakord:
1. Liidupäeva juhataja valimine
2. Protokollija valimine
3. Häältelugemiskomisjoni valimine
4. Kokkuvõte 2006 aasta hooajast.
5. 2007.a. eelarve kinnitamine

1. Liidupäeva juhataja valimine
EJL President Jüri Käo ettepanek koosoleku juhataja valimiseks: 

Jüri Käo – kõik poolt

2. Protokollija valimine
EJL President Jüri Käo ettepanek valida koosoleku protokollijaks 
Margit Hein – kõik poolt

3. EJL President Jüri Käo teeb ettepaneku häältelugemiskomisjoni valida 
Jaan Alver ja Toomas Tõniste – kõik poolt

4. Kokkuvõte 2006 aasta hooajast.
EJL presidendi Jüri Käo ülevaade aasta tööst:

a.  Eesti Jahtklubide Liidu juhatus on 7 liikmeline. 2006 aastal on 
     toimunud 12 juhatuse koosolekut ja juhatuse protokollidega on 
     võimalik kõigil tutvuda meie koduleheküljel.
b. Primaarseks oleme pidanud võistlussporti, vähem tähelepanu 

on saanud avamerepurjetamine.
c. Erasektori toetused on sellel aastal olnud üle 800 000 krooni, 

millest osa on olnud otsetoetused ja osa on läinud EJL kulude 
katteks. 2006 aastal oleme otsinud EJL-le peasponsorit, kuid 
senini veel tulemusteta. Otsinguid jätkatakse ka 2007 aastal.

d. Meedia kajastus on paranenud tänu koostööle 
suhtekorraldusfirmaga Corpore. Aasta lõpus on vahetunud 
nendepoolne esindaja. Uueks EJL pressiesindajaks on Maris 
Lindmäe, kelle kontaktandmed on ka meie koduleheküljel.

e. Eesti karikavõistluste etapid on olnud edukad. Suur tänu kõigile 
võistluste korraldajatele:

- Roomassaare regatt - korraldaja Saaremaa Merispordi Selts
- TYK KV ja Eesti MV – korraldaja Tallinna Jahtklubi
- Tallinna Nädal – Eesti 470 Klassiliit
- 49. Muhu Väin regatt – korraldaja Kalevi Jahtklubi 

   - Zoom8 EM – korraldaja Eesti Laser ja Zoom8 Klasside Liit
   - jääpurjetamise Ice-Optimisti ning juunioride DN klassi Euroopa ja 
maailmameistrivõistlused – korraldaja Pärnu Jahtklubi

f.  Mereväe leping



Mereväega on tekkinud väga hea koostöö. Nende kaatrid on abiks 
olnud erinevatel võistlustel ja loodame jätkuvale koostööle ka 
tulevikus. Omalt poolt tahame pakkuda neile purjetamise algõpetust.

EJL peasekretäri Ott Kallase ülevaade aasta tööst:
a. koondise töö

     Sponsorite abiga oli võimalik osavõtta paljudest MM ja EM võistlustest ning
läbi viia kaks talvelaagrit. Tänu Marinepooli sponsorlusele rõivastati ka kogu   
koondis.

b. algõpetuse hetkeolukorrast 
     Hetkel on kokku 222 algõpetusega tegelevat last.

     c.  Alustatud on treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemi  
rakendamisega ja tänu treenerite kutsekomisjoni esimees Heino Linnule, 
kes on teinud väga mahuka ning tänuväärse töö treenerite 
õppematerjalide välja töötamisel, on meile tänaseks 19 kutsetunnistusega 
purjetamistreenerit.

d. Skandinaavia Purjetamisliidu koosolek 21.- 22.10. Tallinnas, Pirital.
e. ISAF-i aastakonverents Helsingis – osalesid Ott Kallas, Arvet 

Tetsmann, Andrus Poksi, Veiko Rosme
Andrus Poksi – esimene rahvusvahelisekategooria kohtunik

2007 aasta plaanidest.
a. Jätkata Eesti karikavõistluste korraldamist ja pöörata enam 

tähelepanu nende taseme tõstmisele
b. ISAF-I olümpiaklassides tõhustada koondise tööd
c. Pöörata enam tähelepanu avamerepurjetamisele ja ORC reitingu 

tõstmisele, korraldada talvel koolitusi koostöös Sten Edholmiga 
d. Loodame saada veel paremat purjetamise kajastamist meedias
e. Tegeleme kodulehekülje täiustamisega

Küsimused:
M. Hiet: Milline on olukord EJL liikmeskonnaga, nendega, kes ei maksa 
liikmemaksu? Mida on nendega ette võetud?
O. Kallas: EJL liikmed, kes on olnud võlglased, on tasunud oma võlad.
J. Käo:  Neil liikmetel, kellel on liikmemaksud tasumata, siis vastavalt 
kehtestatud korrale arvatakse nad EJL –st välja.
M. Hiet:  Milline on praeguseks seis Eesti Zoom8 Liidu ja Eesti Laser ja 
Zoom8 Klasside Liidu vahel?
J. Käo:  Seda teemat on juhatus arutanud oma koosolekutel ning Eesti Zoom8
Liit otsustati vastu võtta EJL liikmeks. Erimelsused nende kahe liidu vahel 
lahendatakse omavahelistel kõnelustel lähitulevikus.
O. Kallas:  Mõned nädalad tagasi toimus väga asjalik koosolek nende kahe 
liidu esindajate osavõtul ning järgmiseks hooajaks lahendatakse probleemid.

5.  2007 aasta eelarve kinnitamine.
Ott Kallas kandis ette 2007 aasta eelarve.
A. Väinsalu: Kes tegelikult peab maksma klassiliidu liikmemaksu? Senini 
oleme me seda ise maksnud.
O. Kallas: Senini on EJL maksnud kõik liikmemaksud. 



7. Hääletamine:
Kinnitada 2007 aasta eelarve
Poolt hääletas: 17
Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Hääletamistulemuste alusel kinnitati 2007 aasta eelarve.

Liidupäev lõppes kell 16.45.

Protokollis: M. Hein

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president
       


