
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL

Kuupäev: 27.11.07
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal. 
Aeg: algus 16:00
Delegaatide arv: 20

Päevakord:
1. Liidupäeva juhataja valimine
2. Protokollija valimine
3. Häältelugemiskomisjoni valimine
4. Ülevaade 2007 aasta hooajast
5. Ülevaade 2007.a. eelarve täitmisest
6. 2008 aasta 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. Häältelugemiskomisjoni valimine
EJL President Jüri Käo teeb ettepaneku häältelugemiskomisjoni valida Margit 
Hein – kõik poolt

4. Ülevaade 2007 aasta hooajast
EJL presidendi Jüri Käo ülevaade aasta tööst:

a. 2007 aasta hooaeg oli igati edukas
b. registreeritud on 80 uut jahti ja rohkem on tulnud 

lapsi purjetama
c. meedia huvi purjetamise vastu on suurenenud, 

printmeedia kajastus on paranenud
d. meie senistele sponsoritele on tulnud sellel aastal 

lisa - saime kuldsponsoriks Samsungi ja 
sponsoriks Hawaii Surfi, mis on meile suureks 
abiks

e. järjekordselt peeti kolm Samsung Eesti karikasarja
regatti, millede korraldajateks olid Saaremaa 
Merispordi Selts, Tallinna Jahtklubi, Eesti 470 
Klassiliit. Tallinna Kalevi Jahtklubi korraldas 50. 
Muhu väina regati ja Metre jahtide 100. 
aastapäeva regati, Pärnu Jahtklubi – Sügisregatt. 
Eesti Purjelaualiit – Formula naiste ja juunioride 
MM Tallinnas, mis oma korralduselt oli innovatiivne
ja väga hea meedia kajastusega. Eesti 
Jääpurjetamise Monotüüp-XV Liit – EM Haapsalus

f. saavutuste poolelt on loomulikult olulisim ISAF 
MM-il Deniss Karpaki pronksmedal klassis Laser ja



sellega koos olümpiapääse Eestile. Üldse võistles 
MM-il kokku 16 purjetajat. Väga edukad olid ka 
meie jääpurjetajad – Vaiko Vooremaa 3. koht EM-il
klassis DN ja Vello Jürjo-Andres Laul 2. koht EM-il 
klassis Monotüüp-XV

g. just äsja ilmus trükis Heino Linnu koostatud 
treenerite õpik “Purjetamine”, mis valmis INNOVE 
projekti raames koostöös Eesti Olümpiakomiteega 

h. EJL viis läbi purjetamistreenerite pilootkoolituse, 
kus lektoriteks olid Rein Ottoson ja Jüri Šarashkin

i. ISAF-i 100. aastapäev ja aastakonverents 
Portugalis – O. Kallas, V. Rosme. Valiti läbi 
aegade kuus parimat purjetajat ja kinnitati 2012 
aasta Londoni OM-I distsipliinid

Küsimused:
 A. Väinsalu: Kas on teada kui palju Eesti purjetajaid üldse võistles sellel 
aastal väljaspool Eestis?
J. Käo: Sellist arvestust ei ole peetud, kuid seda oleks huvitav teada. Sellise 
kokkuvõtte võiks teha ning selle ka meie kodulehele üles panna.
M. Manni: Meedia kajastus on tõesti olnud palju parem kui varasemal ajal ja 
kohe on ka purjetamisest kaugemal viibivate inimeste huvi kasvanud selle ala 
vastu.
J. Käo: Seoses meie purjetajate osalemisega Austraalias ja Uus-Meremaal 
MM-idel, on meil plaanis seda teemat ka meediale tutvustada ja meedias 
kajastada.

5.  Ülevaade 2007 aasta eelarve täitmisest
O. Kallas andis ülevaate 2007 aasta eelarve täitmisest praeguse hetkeni ja 
prognoosidest aasta lõpuni ning selgitas ka 2008 aasta eelarve koostamise 
põhimõtteid.
Küsimused:
M. Meiel: Kuidas tõstetakse vanemtreeneri toetust?
O. Kallas: Vastava EOK koefitsendi alusel.
M. Hiet: Miks väheneb sponsorite toetus 800 000 krooni võrra?
O. Kallas: Kui on olemas suured purjetamise projektid, siis on sellele kergem 
toetust ka saada nagu 2007 aastal ISAF MM ja Okeaanias toimuvad MM-d. 
2008 aastal ei ole nii suuremahulisi projekte ette näha.
M. Hiet: Eelarve tuleb enne Liidupäev vähemalt 3-5 päeva varem tutvumiseks 
välja saata, muidu on väga raske seda Liidupäeval arutada.
A. Väinsalu: Kui suur on suhe protsentides 2007 aastal sponsorite toetuste 
osas?
O. Kallas: 60(erafirmad):40.
J. Käo: 2008 aasta eelarvet täpsustame kevadel, aprillis, kui meil on olemas 
lepingud riigiga, fondidega, erafirmadega, ning kinnitame täpsustatud 2008 
aasta eelarve koos 2007 aasta majandusaruande kinnitamisega kevadisel 
Liidupäeval.
M. Hiet: Noortespordile antavat toetust eelarves võiks suurendada.
J. Käo: Ei, sest suurim toetus läheb sel aastal OM-ile.
A. Väinsalu: Selleks, et ei tekiks arusaamatusi, võiks koondise eelarve lahti 
kirjutada, siis oleks see läbipaistev ja kõigile arusaadav.



J. Käo: Kui kinnitame täpsustatud 2008 aasta eelarve, siis koondise osa 
kirjutame sinna lahti.
O. Kallas andis ülevaate ja rääkis lahti 2008 aasta eelarve kulude osa.
M. Hiet: 2008 aastal on tulemas 4 regatti – 3 Eesti karikavõistluste etappi ja 
Muhu väina regatt. Tegelikult on aga regatte 6, sest karikavõistluste etapid on 
eriaegadel. Selleks tuleks aga toetust 30% võrra suurendada, et oleks kaetud 
ka kaks lisandunud etappi.
2008 aastal lõpeb PSVM kehtivus. Uute tõlkimiseks ja trükkimiseks ei ole aga 
arvestatud 2008 aasta eelarvesse raha. 
R. Ottoson: Üldjuhul jäävad tõlgitud määrused seisma kuhugi lattu ja 
kasutatakse ikkagi ingliskeelseid määrusi.
A. Väinsalu: PSVM tõlkimine ja trükkimine toimus eelmisel korral väga kiiresti 
ja seda jõuab teha ka 2009 aasta alguses.
J. Käo: Meil tuleb siiski palju asju ka lihtsalt heast tahtest ja entusiasmist ära 
teha.
E. Mats: Me ei suuda nii kui nii katta kõiki regattide läbiviimisega seotud 
kulusid.
J. Käo: EJL ei pea finantseerima kõiki regattidega seotud kulutusi.
M. Hiet: Võistlused toimuvad EJL egiidi all. Toetus kõikidele etappidele peaks 
olema kokku 150 000 krooni.
A. Väinsalu: Meil tuleks konsentreeruda hoopis sellele, kuidas raha ise juurde 
hankida.
J. Käo: Teen ettepaneku panna hääletusele ettepanekud:

1. Suurendada Eesti regattide toetust 2008 aasta eelarves ja kirjutada 
toetuseks 150 000 krooni.

2. Suurendada Eesti regattide toetust 2008 aasta eelarves 30% võrra.
3. Võtta aluseks 2008 aasta eelarvesse kirjutatud toetuse suurus.

Hääletamine:
Ettepanek nr.1 – 7 poolt
Ettepanek nr. 2 – 8 poolt
Ettepanek nr. 3 – 5 poolt

Liidupäev otsustas Eesti regattide toetust 2008 aasta eelarves suurendada 
30% võrra ja teha seda reservfondis oleva summa arvelt.

A. Väinsalu: Eelarves on rahvusvaheliste liikmemaksude maksmiseks 
eraldatud 20 000 krooni. Kas Liidud ei peaks mitte ise maksma neid makse?
J. Käo: See tõesti ei kuulu EJL kompetentsi.
A. Väinsalu: Siis võiks tõsta selle summa reservi.
J. Käo: Tõstame 20 000 krooni reservi.
T. Maalinn: Muud kulud? Miks me seda ei planeeri kohe suuremaks? See on 
ju EJL hooaja lõpetamise summa.
O. Kallas: Seda on raske varem ette arvestada.
J. Käo: Kuigi EJL maksab hooaja lõpetamise kulud, tuleb see raha siiski 
sponsoritelt. Vaid väike osa sellest on EJL-i kanda.

6.      2008 aasta eelarve kinnitamine
J. Käo teeb ettepaneku panna 2008 aasta eelarve kinnitamine hääletusele.

7. Hääletamine:



Kinnitada 2008 aasta eelarve 
Poolt hääletas: 18

Otsus: Hääletamistulemuste alusel kinnitati 2008 aasta eelarve ning 2008 
aasta kevadisel EJL Liidupäeval kinnitatakse täpsustatud 2008 aasta eelarve 
koos lahti kirjutatud koondise osaga.

8. Sõnavõtud
A. Väinsalu: On tekkinud mõte muuta Eesti Jahtklubide Liidu nime. Kas see 
mõte vääriks tähelepanu?
Võiks mõelda – Eesti Purjetamisliit, Eesti Purjetajate Liit
J. Käo: Seda teemat on arutatud, kuid nime andmisel on püütud arvestada 
ajaloolist nime ja tausta.
K. Kruuv: Nimi on seotud ajaloolise traditsiooniga. Tuleks edaspidi arvestada 
veespordialade koondumist ühe liidu alla ja ehk alles siis mõelda nime 
muutusele.
A. Väinsalu: Meil on tekkinud klassiliidud. Milline on seos EJL ja klassiliitude 
vahel?
J. Käo: EJL ja klassiliitude vaheline struktuur peaks paika saama varsti. EJL 
liikmelisuse struktuur vajab ülevaatamist ja uuesti kinnitamist.
Klassiliidud võiksid palju aktiivsemad olla rahvusvaheliste ja tiitlivõistluste 
Eestisse toomisega. Sellised võistlused köidavad rohkem meedia tähelepanu.
EJL struktuuri ja klassiliitude vahelise rolli võtab EJL juhatuses arutusele.
R. Ottoson: 2008 aastal peab Tallinna Kalevi Jahtklubi 60. sünnipäeva  ning 
Eesti 470 Klassiliit oma 20. sünnipäeva.

Liidupäev lõppes kell 17.20.

Protokollis: M. Hein

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president
       


