
 
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 
 
Kuupäev: 20.05.08 
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal.  
Aeg: 16:00 
Delegaatide arv: 21 
 
 
Päevakord: 
1. EJL President Jüri Käo ettepanek koosoleku juhataja valimiseks:  

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

kõik poolt. 
3. EJL President Jüri Käo teeb ettepaneku häältelugemiskomisjoni valida Margit 

Hein – kõik poolt. 
Jüri Käo tutvustab EJL Liidupäeva päevakorda: 

4. 2007 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
5. Revisjonikomisjoni aruanne 
6. Täpsustatud 2008 aasta eelarve kinnitamine ja koondise eelarve tutvustus 
7. 2008 hooaja plaanid 
 
 
 
4. 2007 aasta majandusaasta aruanne. 

EJL president Jüri Käo andis sõna EJL peasekretärile Ott Kallasele, kes rääkis 
lahti 2007. aasta eelarve tulude, kulude osa.  
 
J. Käo tegi ettepaneku kuulata ära revisjonikomisjoni aruanne ning siis esitada 
küsimusi ja seejärel panna majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded koos 
hääletusele. 
Liidupäev kiitis ettepaneku heaks. 
 
5.  Revisjonikomisjoni aruanne. 
Arvet Tetsmann kandis ette revisjonikomisjoni aruande.  
Kontrollisin Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse poolt kinnitatud 2007. aasta 
raamatupidamise aastaaruannet, raamatupidamise algdokumente, 
liikmemaksude arvestust, rahaliste vahendite kasutamist põhikirjaliste tegevuste 
täitmisel, juhatuse ning peasekretäri tegevuse vastavust põhikirjale ja MTÜ 
seadusele. 
Revisjoni käigus olen kontrollinud kättesaadavat tõendusmaterjali, millel põhinevad 
raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. 
Minu poolt tehtud kontroll hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel 
kasutatud arvestuspõhimõtete ja raamatupidamise aastaaruande esituslaadi analüüsi. 
Järeldused: 
Minule esitatud Eesti Jahtklubide Liidu 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne 
on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Aruanne kajastab õigesti ja 
õiglaselt Eesti Jahtklubide Liidu majandusaasta finantsseisukorda. Raamatupidamise 
algdokumendid vastavad vormistamiselt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse 
nõuetele ja on kirjeldatud raamatupidamise registrites. 



2007.aastal jooksul vahetusid mitmel korral raamatupidajad, mis tõi omakorda kaasa 
suure segaduse. Praeguseks on olukord normaliseerunud.  
Liikmemaksude tasumisel on igal aastal võlgnikke. Kõigil liikmetel tuleb esitada uued 
põhikirjad. Võibolla tuleks minna selleni, et kui liikmed jätavad oma kohustused 
täitmata, siis ei maksta neile ka ettenähtud toetusi välja seni kuni võlgnevused on 
likvideeritud. 
Puuduvad lähetusotsused. Juhatus peab nende tegemise delegeerima kellelegi. 
 
J. Käo: Revisjon on teinud õiged tähelepanekud ning juhatus peab edaspidi vastu 
võtma vajalikud otsused. Kuigi liikmemaks moodustab eelarvest vaid 0,8%, näitab 
selle maksmata jätmine suhtumist EJL-i. 
Lähetuste käskkirjade vormistamine tuleb teha kohustuseks sekretariaadile. 
Eelarve kõikumine on paratamatu, kuna sponsorlepingute sõlmimised ei ole ette 
planeeritavad. Seepärast hakkame ka edaspidi eelarveid ülevaatama kaks korda 
aastas. 
 
J. Käo: Panen majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande hääletusele. 
 
Hääletamine: 
 Kinnitada 2007. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni 
aruanne. 

Poolt hääletas: 21 
Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

Otsus: Hääletamistulemuste alusel kinnitati 2007. aasta majandusaasta ja 
revisjonikomisjoni aruanne.  
 

6. Täpsustatud 2008 aasta eelarve kinnitamine ja koondise eelarve tutvustus 
EJL peasekretär andis põhjaliku ülevaate täpsustatud 2008 aasta eelarvest ning 
tutvustas 2008 aasta koondise eelarvet. 
J. Käo: EJL eelarve on aasta aastalt kasvanud ning oleme jõudnud juba 6,2 milj. 
eelarvega päris arvestatavate organisatsioonide hulka - 4 aastat tagasi alustasime 
eelarvega 1,5 milj. krooni. 
Tõnu Tõniste: On tekkinud mure seoses Muhu väina regati organiseerimisega. Kas 
EJL võiks kaaluda eelmise aasta mahus selle regati toetamist? 
O. Kallas: Sellel aastal on kõigi regattide toetus üldmahus suurenenud, seda nii 
avamereregattide kui OM-klassi regattide osas - 80 000 kroonilt 104 000 kroonini. 
Kuid samas on nelja toetatava regati asemel meil seitse regatti - 5 OM-klasside- ja 
2 avamereregatti. Suurem toetus on OM-klassidele. Kui me saame juurde 
sponsoreid, siis saab ka avamereregatte suuremas mahus toetada. 
J. Käo: Katsume leida positiivse lahenduse, sest Kalevi Jahtklubi mure on igati 
mõistetav. Üritame saavutada sellise nivoo, nagu meil oli eelmisel aastal. 
M.Hiet: Kas lootust leida juurde veel suuremaid sponsoreid? 
J. Käo: Praegune olukord majanduses ei soosi eriti sponorite leidmist, kuid hetkel 
on käimas mõned läbirääkimised.  
Kui enam küsimusi ei ole, siis paneme hääletusele 2008 aasta täpsustatud 
eelarve. 
 
Hääletamine: 
 Kinnitada 2008. aasta täpsustatud eelarve mahus 6,2 milj. krooni. 



Poolt hääletas: 21 
Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

Otsus: Hääletamistulemuste alusel kinnitati 2008. aasta täpsustatud eelarve 
mahus 6,2 milj. krooni. 
 
7. EJL peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2008. aasta plaanidest. 

• Eesti jääpurjetajad esinesid edukalt suurvõistlustel: Jaan Akermann - 
juunoride Euroopa- ja maailmameister klassis DN; Peeter Siniväli-Rein 
Leitma MM hõbe klassis Monotüüp-XV ja Vello Jürjo-Andres Laul EM hõbe 
klassis Monotüüp-XV 

• Uus suursponsor Tallinna Sadam ja leping Silber Autoga(enam ei ole meil 
lepingut Eesti Ehitusega ja Hawaii Surfiga) 

• Eestis toimuvad Samsung Eesti karikavõistluste 3 etappi 5 võistlusena ja 
Eesti MV-d kahes osas 

• ORC-i lahtised Eesti MV "ORC-i Baltic Offshore Week" 
• Avamerejahtide Eesti karikas - Watergate, Muhu väina regatt ja ORC-i 

Baltic Offshore Week 
• Match Race, Baltic Open Regatta 
• Purjetamistreenerite 2. ja 3.taseme õppematerjalide trükkimine 
• Võistlusametnike arengu korraldamine ja kohtunike koolituse süsteemi 

käivitamine 
• Eesti Purjetamiskoondise osalemine OM-il 
• Purjetajate osalemine suurvõistlustel 

 
J. Käo: Kas kellegi on küsimusi või soovib keegi sõnavõtta? 
E.Kaasik:  Kui ilm vähegi võimaldab, korraldatakse neljapäeval, 22. mail Pirital viie 
maailma tipppurjelauduri demoshow purjelaua Freestyle klassis. 
 
 
Liidupäev lõppes kell 17.10 
 
 
Protokollis: M. Hein 
 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president 
                 


