
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

 

Kuupäev: 25.11.2008 

Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal 

Algus: 16:00 

Delegaatide arv: 25 

 

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse esimees Jüri Käo. 

 

Päevakord: 

1. EJL president Jüri Käo ettepanek valida mandaatkomisjoni liikmeks Riina Ramst – ettepanek 

kiideti heaks. 

2. EJL president Jüri Käo ettepanek valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Riina Ramst, 

Toomas Soots ja Ants Väinsalu – ettepanek kiideti heaks. 

Jüri Käo tutvustab EJL Liidupäeva päevakorda: 

3. Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2004-2008 

4. Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine 

5. 2008. aasta eelarve täitmise prognoos ja 2009. aasta eelarve kinnitamine 

 

3.   Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2004-2008 

Jüri Käo tegi ülevaate juhatuse tööst aastatel 2004-2008: 

1) Juhatus 
 

• Juhatuse koosseis: Jüri Käo – juhatuse esimees, Krista Kruuv - võistlusspordi aseesimees, 
Egon Mats - majanduse aseesimees, Toomas Tõniste - välissuhete aseesimees, Jaan 
Alver, Marko Lilienthal, Ahto Altjõe. 
 

• Ülevaade juhatuse tööst 
Juhatus on nelja aasta jooksul töötanud eesmärgikindlalt arengusuundasid järgivalt, töö 

motivatsioon on olnud kõrge ja otsused on tehtud tervet Eesti purjetamise arengut 

silmas pidades pikemas perspektiivis kui neli aastat. 4-aastasel perioodil on peetud kokku 

53 juhatuse koosolekut, lisaks on töötatud erinevates ad hoc loodud töörühmades.Välja 

on töötatud Eesti Jahtklubide Liidu arengustrateegia ja klassipoliitika ning on loodud Eesti 

koondis. 

• Büroo 



• EJL-i büroos töötavad peasekretär ja assistent. Büroo on korralikult varustatud ja 
kaasaegne, kus on võimalik pidada ka väiksema grupi koosolekuid ja seminare. 

 

2) Regatid 
 

• Nelja aasta jooksul on peetud noorte- ja olümpiaklasside suurregatte erinevates 
formaatides ja need regatid on moodustanud põhiosa Eesti edetabelis. 2008. aastal peeti 
noorte- ja olümpiaklassides kokku viis karikasarja suurregatti – tagasiside on olnud 
valdavalt positiivne ning meediakajastus hea. Korralduslik tase on juba võrreldav 
rahvusvahelise standardiga. Teadmine, kuidas korraldada head regatti, on jõudnud 
suuremate klubide ja paljude klubiliikmeteni. Finantsiliselt tulevad korraldajad 
regattidega tänases formaadis toime. Suurregattidel on positiivne mõju nii sponsorite 
kaasamise kui ka meediaatraktiivsuse koha pealt. 
Suurregattidel osalejate arv: 

Eesti Karikas 2005 – 193 purjetajat, 170 paati ja purjelauda 

Eesti Karikas 2006 – 241 purjetajat, 227 paati ja purjelauda 

Samsung Eesti Karikas 2007 – 214 purjetajat, 203 paati ja purjelauda 

Samsung Eesti Karikas 2008 – 231 purjetajat, 218 paati ja purjelauda 

• 2008. aastal alustas EJL lisaks avamere karikasarjaga, mis tõi ka avamere regatid rohkem 
esiplaanile ning sisenemise EJL hooaja lõpetamisele. 
EJL Avamere Eesti Karikas 2008 – 85 jahti 

• 2008. aastal sai alguse ka Match Race võistluste korraldamine. 
 

• Maailma- ja Euroopa tiitlivõistlustest on Eestis nelja aasta jooksul toimunud 470 klassi 
juunioride EM 2005. aastal; Ice-Optimist ja DN klasside noorte ja juunioride EM ja MM 
Pärnus ning Zoom8 klassi juunioride EM 2006. aastal; purjelaua Formula klassi juunioride 
ja naiste MM ning Monotüüp-XV klassi EM 2007. aastal. 

 

3) Koondis 
 

• Koondise töö alustamine oli väga oluline samm noorte- ja olümpiapurjetajatele. 
Purjetajate motivatsioon, rahastamine ja väljavaated rahvusvahelisele edule on võrreldes 
2005. aasta eelse ajaga paranenud. Nelja aasta jooksul on koondisse pääsemine olnud 
suhteliselt avatud suurele arvule purjetajatele, kuna tegemist on väga noore 
põlvkonnaga (enamuses noored ja juuniorid) ja paljud on alles välja kujunemise järgus 
isiksused. Heade purjetajate olemasolu mõjutab koondise funktsioneerimist, aga ka 
finantseerimist (sponsorite hankimine). Motivatsiooni on hoitud kõrgel ja kogemusi ning 
teadmisi on treeninglaagritest ja võistlustel osalemisest saanud mitmete klubide juhtivad 
treenerid, mis omakorda on kindlasti tõstnud klubilise tegevuse teadlikkust ja 
eesmärgikindlust. See omakorda on taganud paremad väljavaated järelkasvu 
pealetulekule erinevatest klubidest. Läbi viidi ka koondist puudutav küsitlus, millest 



lähtuvalt tehakse korrektuure koondise süsteemi ja töö paremaks organiseerimiseks 
tulevikus. 
 

• Võidetud MM ja EM medalid aastatel 2005-2008: 
purjetamises 10 medalit, jääpurjetamises 10 medalit 

• 2008 Olümpiaregatil Qingdaos, Hiinas esindasid Eestit purjetajad Deniss Karpak 
ühemehepaadil Laser ja Johannes Ahun purjelaual RS:X, treenerid Igor Trofymov ja 
Marina Trofimova, Finn klassi peamõõtja Jüri Saraskin ja võiskonna esindaja Ott Kallas. 
Olümpiaregati tulemused: Laseril Deniss Karpak 24. koht ja RS:X-l Johannes Ahun 33. 
koht. 

 

4) Liidu liikmed ja klassipoliitika 
 

• Kasvanud on purjetajate (sh ka avamerepurjetajate) arv, suurenenud on purjekate arv. 
EJL liikmeskond on kasvanud 2004 aasta 27 liikmelt 32 liikmeni 2008 aastal. Nende seas 
on 9 jahtklubi, 9 klassiliitu, 4 purjetamiskooli, 1 merekool ja 9 väiksemat seltsi. 
Taasloodud on Eesti Optimist Klassi Liit. Asutatud on mitmed uued purjespordikoolid 
(Haapsalu Purjespordikool ja Tallinna Jahtklubi Purjespordikool 2006, Pärnu Jahtklubi 
Purjespordikool 2008). 
 

• Klassipoliitikat on nelja aasta jooksul korrigeeritud vastavalt klubide enamuse soovidele 
ja ettepanekutele treenerite komisjonist. Viimasel paaril aastal ei ole elujõulisust 
näidanud klass 420. Võistlustelt võeti välja Luts klass, lisati Laser 4.7, muutusid purjelaua 
klassid, laiendati Laser Radial klassi. 

 

5) Koolitused 
 

Koolitusi on toimunud treeneritele ja kohtunikele. Tasemed on määratud ja treenerite 

õppematerjalid (1. taseme raamatud on olemas, 2. ja 3. taseme raamatud trükiks ette 

valmistatud) on olemas, eksamid toimuvad regulaarselt kaks korda aastas. Kohtunike tasemete ja 

õppematerjalide väljatöötamine on alanud. 

6) Spetsialistide komisjonid 
 

EJL-s töötasid nelja aasta jooksul aktiivselt avamere, treenerite, kohtunike ja tehniline komisjon. 

Kõik komisjonid on töötanud hästi, kuid samas on kõigil arenguruumi järjepidevuse ja regulaarse 

töö osas. Alati ei laeku EJL kontorisse koosolekute protokollid. 

7) Meediasuhted 
 

Meediatöö on olnud regulaarne. Meediaplaani töötavad varakevadel välja pressiesindaja ja 

peasekretär. Vajadusel on plaani muudetud lisandunud oluliste regattide ja välisregattidel 

osalemiste osas. Palju on tehtud pressikonverentse. 



Täiesti uus tase on videomaterjali ja fotode osas (sh Samsung Eesti Karikas DVD). 

EJL poolt tehtud meediakulutused: 

2006: 39 500 krooni 

2007: 95 845 krooni  

2008: 160 185 krooni 

8) Rahvusvaheline koostöö 
 

Oleme osalenud aktiivselt ISAF-i aastakonverentsidel ja SKSF-i töös. Puudu on komisjonide töö 

regulaarsusest, et omada oma selgeid seisukohti erialastes küsimustes ja olla nimetatud 

organisatsioonides aktiivsem. 

ISAF-i komisjonidesse esitas EJL kandidaatidena aastateks 2008-2012 Purjelaua komisjoni Andrus 

Poksi ja Varustuse kontrolli komisjoni Jüri Šaraškini. 

Eestis on toimunud mitmed rahvusvahelised regatid ja SKSF-i aastakoosolek aastatel 2006 ja 

2008. 

Koondise tasandil on tehtud tihedalt koostööd Soome 470 klassi koondisega. 

Seoses juhatuse tööga aastatel 2004-2008 delegaatidel küsimusi ei olnud. 

Jüri Käo andis sõna EJL peasekretär Ott Kallasele, kes tänas EJL liikmeid aktiivsuse eest ja EJL 

juhatust hea töö eest. 

 

4.    Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine 

Jüri Käo tutvustas uue juhatuse kandidaate ja tegevuskava aastateks 2008-2012: 

Liidupäeval valimisteks esitatava juhatuse koosseis on hetkel järgmine: Jüri Käo, Krista Kruuv, 
Egon Mats, Toomas Tõniste, Jaan Alver, Marko Lilienthal, Andrus Poksi. 
 
Õigus juhatuse kandidaate esitada on kõigil liidu liikmetel. Nimetatud kandidaadid on 
esitanud Tallinna Jahtklubi. Eelmisel perioodil ametis olnud juhatuse liikmetest ei kandideeri 
Ahto Altjõe, lisandunud on Andrus Poksi.  
Kõigil liikmetel on õigus esitada oma ettepanekuid nimekirja täiendamiseks enne selle 
hääletamisele panemist. 
 
2012. aastal peaks toimuma suurem juhatuse reform, kui vahetub enamik juhatuse senistest 
liikmetest, samuti juhatuse esimees. 
 
Kas kellelgi on ettepanekuid täiendavate juhatuse kandidaatide ülesseadmiseks? 
Ettepanekuid ei olnud. 
 
Jüri Käo tutvustas ülesseatud kandidaatide tegevusplaane aastateks 2008-2012: 



 
1) Juhatus 

 
•     Tegevuskava 

Järgmisel neljal aastal peaks juhatus kindlasti jätkama tööd purjetamise arendamiseks üle 

Eesti, arvestades pikemat perspektiivi kui neli aastat. Kavas on olemasoleva strateegia 

täiendamine ning klassipoliitika ja koondise ülesehituse täpsustamine. 

• Büroo 
Jätkatakse peasekretäri ja assistendiga, personali arvu vähemalt esialgu ei suurendata. 

Büroo töö efektiivsust püütakse tõsta. Eesmärgiks on teostada tööd vastavalt planeeritud 

ajakavale ning genereerida ideid EJL eesmärkide paremaks realiseerimiseks. 

2) Regatid 

• Regattide korraldamist karikasarjadena tuleks kindlasti jätkata (arvestades ka 
rahvusvahelist kalendrit), sest see tagab Eesti purjetajate ja korraldajate kohapealse 
arengu. Samuti tõmbavad heal tasemel korraldusega regatid ligi välisriikide purjetajaid, 
see omakorda teeb purjetamise kodus põnevamaks ja meediale huvitavamaks.  

• Järgmistel aastatel tuleks viia meie regatid ka ISAF-i kalendrisse ja naaberriikide 
kalendritesse ning taodelda regattidele ISAF Grading.  

• Samuti tuleks otsida rohkem koostöövõimalusi avamere regattide paremaks 
kajastamiseks meedias ja internetis.  

• Lisaks peaksime tähelepanu pöörama Match Race regattide paremale korraldamisele ja 
meediakajastusele. 

• 2010 aastal toimuvad MM ja EM regatid: Laser EM Pirital, Melges24 MM Pirital, Zoom8 
MM Lohusalus. 
 

3) Koondis 

• Koondisega jätkatakse, kuid vaadatakse üle selle ülesehitus ning püütakse koondise 
korraldust efektiivsemaks muuta. Järgmisel neljal aastal tuleb kirjutada selgelt lahti 
ning lepingusse koondislase staatuse tähendus ning mõlemapoolsetest kohustustest 
tuleb ka täpselt kinni pidada. Kohustuste ja plaanide osalise täitmise korral ei saa 
purjetaja koondisse kuuluda. Koondisega sidumata vaba ettevalmistusplaani 
soovivate purjetajatega tuleks teha koondise leping, mis sisaldab purjetajale 
personaalselt EJL-i laekuvaid toetusi ja koondise riietust ilma EJL 
sponsorreklaamideta, ning mis ei sisalda koondise ettevalmistusplaani ega ka EJL-i 
sponsorrahade kasutamist. 

• Koondise tööd peaks edaspidi planeerima ette kaks aastat ja jooksva aasta alguses ei 
ole praktiline kinnitada suure puudujäägiga koondise eelarvet, sest see on siiani 
tekitanud vaid segadust ja liiga hiliseid tegevusplaanide kinnitamisi ning elluviimisi.  

• Koondise süsteemiga tuleks kindlasti jätkata täna kehtivaid põhimõtteid järgides ja 
edasi arendades. Koondise reegleid, plaane ja koosseisu ettepanekuid peaks välja 
töötama treenerite komisjon. Koondist puudutav küsitluse tulemuste alusel tehakse 
järeldused ning arendatakse koondist edasi. 

 
4) Klassipoliitika 

 

• Klassipoliitikas on plaanis võimalikult kiiresti läbi viia revisjon, eriti kahemehepaatide 
osas, seda seoses mõne klassi väikese osalejate arvuga (juhul kui selle põhjuseks on 



liiga igav ja vähe atraktiivne purjetamisstiil), samuti seoses mõne eriti atraktiivse ning 
sõidupõnevust pakkuva klassi arenguga meie naaberriikides (näiteks skiff-tüüpi 
purjekad 29er ja 49er). Analüüsitakse erinevate klasside aktiivsust ning vajadusel 
tehakse muudatusi. Eesmärk on see, et purjetamine oleks atraktiivne ja populaarne. 

• Lisaks tuleb peale ISAF-i 2012 OM-klasside otsust vaadata üle meie olümpiaklasside 
klassipoliitika. Iga OM tsükli alguses peaks mõtlema, et kui on tulnud teateid uutest 
klassidest, siis missugune on meie strateegia nende arendamisel, kas see oleks meile 
perspektiivikas, sõltub eelkõige sobivate ja motiveeritud tipp-purjetajate 
olemasolust.  
 

5) Koolitused 
 

• Koolitusi tuleb kindlasti jätkata regulaarselt nii treeneritele kui kohtunikele. Samuti 
tuleks alustada koolitusi mõõtjatele. Sügisel peaks peale hooaega komisjonid 
töötama välja koolituste ajakava ja selle ka juhatusele esitama.  

• Plaanis on viia läbi kliinikuid, seminare, kaasates välisspetsialiste. 

• Kaalumisel on täiendav treenerite ja kohtunike motivatsioonisüsteem. 
 

6) Spetsialistide komisjonid 

• Komisjonide osatähtsust ning vastutust EJL töös tuleks tõsta. 

• Komisjonide protokollimine läheb assistendi kanda, et tekiks pidev ülavaade sellest, 
mis komisjonides toimub ja milline on komisjonide koosolekute kava ning 
päevakorrad. Eesmärk oleks komisjonide tegevus regulaarsemaks muuta ja võtta üle 
EJL kontorisse komisjonile vajalik tehniline töö.  

• Komisjonidel peaks olema juhid, kes osalevad vajadusel ka juhatuse koosolekutel. 
Treenerite komisjoni praegune juht vahetatakse välja. 

 
7) Meediasuhted 

 

• Tegutsetakse vastavalt olemasolevatele ressurssidele. Meediatöö parandamiseks 
tuleb täiendada ja parandada puri.ee lehel oleva informatsiooni süsteemsust ja 
sisulisust ning pildimaterjali koondislaste osas. Tuleb mõelda ka, kuidas 
võistluskajastusi puri.ee-s saaks jooksvalt jälgitavaks teha. Kindasti tuleb jätkata jäika 
joont, et kõike pressiteadete vormis välja ei saadeta, mis purjetamises toimub ehk 
prioretiseerimine peab jätkuma. EJL kajastab pressiteadete vormis üle-eestilise 
tähtsusega regatte ja suurüritusi, teised üritused jõuavad puri.ee kodulehele. Lisaks 
võiks luua veebipõhise koondislaste andmebaasi (sisaldab isikuprofiili, tulemusi, 
huvisid jne). 

• Regattide filmimisega tuleks jätkata järgnevatel aastatel igapäevaselt karikaetappidel, 
seda ka avamere karikasarjas. Korraliku videopildi omamine annab palju parema 
võimaluse purjetamise populariseerimiseks. Seega tuleb jätkata nii videomaterjali kui 
ka fotode tootmist. 
 

8) Rahvusvaheline koostöö 
 

• ISAF-i komisjonidesse oleme esitanud järgmiseks neljaks aastaks Andrus Poksi 
purjelaua komisjoni ja Jüri Šaraskini varustuse kontrolli alamkomisjoni.  

• SKSF-s peaksime järgmisel nelja aastal olema aktiivsemad, see aga eeldab 
komisjonide regulaarset tööd.  



• Koondise töö, regattide korralduse ja koolituste osas saame kindlasti koostööd teha 
SKSF maadega ja loodetavasti ka Läti ja Leeduga.  

• Oluline on osaleda ka EUROSAF RO Exchange kohtunike vahetuse programmis. 
 

Kas delegaatidel on kandidaatidele küsimusi? 
Küsimusi ei olnud. 
 
Kandidaatidest soovis sõna võtta Andrus Poksi, kes eelmise juhatuse tööd tunnustades soovis 
esitada oma nägemuse, mis on kujunenud suhtlemisel purjetajatega.  
Kohtunike (võistlusametnike) arengu koha pealt on koolituse käivitamine ülitähtis, kuna just 
selle koha pealt on purjetajate seas kõige suurem rahulolematus. 
Palju on panustatud noorte- ja olümpiapurjetamisse, kuid mitte harrastuspurjetamisse, mis 
vajaks samuti rohkem tähelepanu. 
Nendes kahes aspektis on veel arenguruumi. 
 
Liidupäeva delegaat Mati Hool tegi ettepaneku korraldada EJL juhatuse valimiseks avalik 
hääletus, millele keegi ülejäänud delegaatidest vastu ei olnud. 
 
Hääletamine: 
Valida EJL uue juhatuse liikmeteks Krista Kruuv, Egon Mats, Toomas Tõniste, Jaan Alver, 
Marko Lilienthal, Andrus Poksi ja Jüri Käo. 
Poolt hääletas: 25. 
Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
Otsus: EJL uue juhatuse liikmed on Krista Kruuv, Egon Mats, Toomas Tõniste, Jaan Alver, 
Marko Lilienthal, Andrus Poksi ja Jüri Käo. 
 
Jüri Käo tänas EJL liikmeid ühehäälse toetuse kui väga suure tunnustuse eest. 
 
 
5. 2008. aasta eelarve täitmise prognoos ja 2009. aasta eelarve kinnitamine 

Jüri Käo – eelarve muudatuste kinnitamine toimub kevadel 2009, kuna hetkel pole veel teada 
ei fondide, riigi toetuste ega sponsorrahade mahud. 
 
Jüri Käo andis 2008. aasta eelarve täitmise prognoosi ja 2009. aasta eelarvekava 
tutvustamiseks sõna EJL peasekretär Ott Kallasele. 
 
Eelarve üldmaht on tulude ja kulude lõikes aastaks 2008 võrreldes 2005. aastaga suurenenud 
193% võrra. Nii Olümpiakomitee kui riigi toetused on pisut suurenenud. Ka sponsorite ja 
fondide toetuse suurenemine on mõjutanud eelarvete mahtude suurenemist. 2009. aasta 
osas on planeeritud eelarve maht konservatiivselt, mistõttu on 2009. aasta eelarve oma 
mahult natuke väiksem kui 2007. aasta eelarve. 
 
Tulude analüüs tululiikide kaupa vaadatuna näitab, et riigi toetus on tõusnud alates 2005. 
aastast kuni 2007. aastani 12% võrra. 2008. aastal on riigi toetus pisut langenud ning 2009. 
aastal langeb see 2005. aastaga võrreldes tõenäoliselt 6% võrra väiksemaks. Noortespordi 
toetus langeb 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga 20,5% võrra ja spordiprojektide toetus 
riigilt langeb 8% võrra. Riik on ka lõpetanud lisatoetuse projektid, näiteks 2008.-2009. aastal 
pole planeeritud lisatoetuse projektide esitamise võimalust tippspordi järelkasvu toetuse 
saamiseks.  



EOK toetus on 2005. aastaga võrreldes olnud kõige suurem 2008. aastal, mis oli olümpia-
aasta. Antud toetuse mahtu mõjutas ka suuresti Deniss Karpaki personaalse suunitlusega 
toetus, mis arvestati eduka tulemuse alusel 2007. aasta MM-l (3. koht). EOK on oma eelarve 
teinud samuti konservatiivselt ning maksab 2009 aastal olümpiaettevalmistustoetust 
väiksemal määral kui 2005. aastal - olümpiatsükli esimese aasta koefitsient oli 2005. aastal 
0,4 ja 2009. aastal on see 0,3.  
Sponsorite osa tuludes on juhatuse liikmete ja tegevpersonali tubli töö tulemusena nelja 
aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud. Järgmiseks aastaks planeeritakse eelarves 
sponsortulusid konservatiivselt 2007. aasta tasemel. 2005. aastal olid sponsoriteks NG 
Investeeringud ja Gotfried, lisandunud on 2006. aastal LTT, KSA Silmakeskus, Matek, Eesti 
Ehitus, Liviko ja Marinepool, 2007. aastal Samsung ja Hawaii Surf, 2008. aastal Tallinna 
Sadam, Nordecon, Silberauto ja Premiere. 
Fondidest toetuste taotlemise osas oleme igal aastal aktiivsemaks muutunud. 2007. ja 2008. 
aastal on EJL-l olnud spordiala aastaprojektid Kultuurkapitalis ja Hasartmängumaksu 
Nõukogus. 2009. aasta osas ennustatakse Kultuurkapitali mahtude jäämist samale tasemele 
2008. aastaga ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetuste vähenemist 50% võrra. 
 
Kulude osas on tegevuskulud aasta-aastalt vähehaaval tõusnud seoses tegevuse mahu 
suurenemisega. 2009. aastal on tegevuskulude poole peal planeeritud suurendada 
võistlusametnike arenguplaanile tehtavaid kulutusi. Tegevuskulude osas peavad 
noortespordiga tegelevad klubid ja koolid 2009. aastal arvestama, et nende toetus jääb 2008. 
aastaga võrreldes 20,5 % võrra väiksemaks. 
Koondise kulud on olümpiamängude lähenedes aasta-aastalt märgatavalt suurenenud. 2009. 
aastal ehk uue olümpiatsükli esimesel aastal aga toimub koondise kulude osas selge 
vähenemine.  
Püsikulu on suurenenud seoses assistendi töökoha loomisega 2006. aastal ning aasta-aastalt 
kasvanud seoses kulutustega ostetud teenustele, eelkõige meediavaldkonnas. 2009. aastal 
on plaanis hoida püsikulu madalamana kui kahel viimasel aastal.  
 
Tulude osakaalu puhul võib välja tuua, et kuigi riigi toetus kolme esimese aasta jooksul tõusis, 
on selle osakaal tuludes siiski vähenenud, millest järeldub, et organisatsioon on muutunud 
finantsiliselt iseseisvamakas, suutes kasutada ka teisi tuluallikaid paremini. Riigi toetuse 
osakaal on viie aastaga langenud 60%-lt 30%-le. 
 
Kulude osakaalu puhul võib öelda, et püsikulu on protsentuaalselt igal aastal vähenud, mis 
tähendab, et organisatsiooni ökonoomsus on paranenud ja töö efektiivsus tõusnud. 
Tegevuskulud on suurenenud kiiremas tempos kui püsikulud. 
 
Ettepanek – kinnitada 2009. aasta eelarve tuludega 4,66 miljonit krooni ja kuludega 4,44 
miljonit krooni. 
 
Viktor Umb – EOK olümpiaettevalmistuse toetus on eelarves 9 x 60 000 krooni. Kas 
olümpiakandidaate on 9? Kes on need 9 kandidaati? 
 
Ott Kallas – EOK on suurendanud OM-perspektiiga sportlaste arvu, kuna purjetamine oli OM-l 
2008 esindatud kahes klassis. Toetuste arvestamine käib EOK-s matemaatilise tabeli põhjal 
sportlaste arvule tuginedes, seega on parem kui meil on rohkem sportlasi OM-lootuste 
rühmas. 2009 aasta EOK lepingut veel ei ole, seega ei saa olla ka valmis nimekirja OM 
lootuste osas. 
 
Hääletamine: 



Kinnitada 2009. aasta eelarve esialgsel kujul tuludega 4,66 miljonit krooni ja kuludega 4,44 
miljonit krooni. 
Poolt hääletas: 25. 
Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
Otsus:  kinnitada 2009. aasta eelarve esialgsel kujul tuludega 4,66 miljonit krooni ja kuludega 
4,44 miljonit krooni. 
 
 
 
Jüri Käo – sellega on päevakord lõppenud. Kas keegi soovib sõna võtta? 
Keegi täiendavalt sõna võtta ei soovinud. 
 
 
 
 
Liidupäev lõppes kell 17.10 
 
 
Protokollis: Riina Ramst 
 
 
 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president 
 

 

 

 


