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Delegaatide arv: 19

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Andrus Poksi.

Päevakord:

1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. Täpsustatud 2013. aasta eelarve kinnitamine
3. EJL strateegia 2013-2016 tutvustamine
4. 2013 hooaja plaanide tutvustamine

EJL-i president Andrus Poksi esitas EJL-i juhatuse poolt ettepaneku valida 
Liidupäeva juhatajaks Andrus Poksi, protokollijaks EJL-i peasekretäri assistent 
Riina Ramst ning häältelugemiskomisjoni liikmeks Riina Ramst.

Ettepanek kiideti heaks.

Andrus Poksi tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Andrus Poksi andis ülevaate EJL-i 2012. aasta tulude ja kulude üldmahust, mis 
olid vastavalt 350 821 EUR ja 335 135 EUR. Aruandeaasta tulem on 15 705 EUR. 
EJL-i majandusaasta aruanne on auditeeritud Ilmar Tälli poolt TPMM OÜ-st. 
Audiitori järeldusotsus on järgmine: meie arvates kajastab kaasatud 
raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Eesti Jahtklubide 
Liit MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval 
lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea 
raamatupidamistavaga. EJL-i juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud 
ja esitab selle Liidupäevale kinnitamiseks.

Andrus Poksi andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Andrus Poksi esitas Liidupäevale juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2012. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.



Hääletamine
Poolt: 19
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2012. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. Täpsustatud 2013. aasta eelarve kinnitamine

Andrus Poksi andis EJL-i 2013. aasta täpsustatud eelarve tutvustamiseks sõna EJL-i 
peasekretärile Ott Kallasele. 
Eelarve tulude poolel on riigi toetus vähenenud võrreldes sügisel kinnitatud 2013. 
aasta esialgses eelarves prognoosituga: sügisel lubati toetuse suurenemist 15% 
võrra, tegelikkuses oli suurenemine 9% ning seda nii alaliidu kui noortespordi 
toetuse osas. Eesti Olümpiakomitee toetus on sügisel prognoosituga samal tasemel. 
Sponsorluse osa on vähenenud, kuna antud real ei sisaldu enam Vopak E.O.S.-i 
toetus kahepaatide projektile, mis läheb otse Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidule. 
Samuti on sponsorluse realt välja võetud Tallinna Sadama toetus, mille osas puudub 
hetkel selgus. Muus osas ei ole eelarve tuludes võrreldes sügisese prognoosiga suuri 
muudatusi toimunud. 
Eelarve kulude poolel on toimunud ümberstruktureerimine. Tippsportlaste toetused 
on nüüd tegevuskulude alt tõstetud koondise kulude alla. Tegevuskulude maht on 
vähenenud ka antud realt ära võetud Vopak E.O.S.-i toetuse võrra. Koondise 
toetused on suurenenud: Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas eraldada 
prognoositust kaks korda suurema toetuse EJL-i aastaprojektile, samuti on 
lisandunud treenerite toetused, mistõttu on ka koondise kulude maht suurenenud. 
Püsikuludes muudatusi pole.
Reserv on sügisese esialgse eelarvega võrreldes suurem.

Andrus Poksi andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Margus Hiet küsis, millel põhineb reservi suurus (11% eelarvest).

Ott Kallas selgitas, et EJL-i juhatuse seisukoht on hoida ettenägematute kulude 
katmiseks ning stabiilsuse hoidmiseks reservi mahus vähemalt 10% eelarve 
mahust.

Ants Väinsalu küsis, kui palju suurenesid koondise kulud võrreldes sügisel 
planeerituga.

Ott Kallas vastas, et koondise kulude suurenemine on mahus 27 000 EUR.

Ants Väinsalu küsis, kui suur osa antud summast läheb sportlastele.



Ott Kallas vastas, et antud summast läheb sportlastele 6000 EUR ning treenerite 
toetusteks 21 000 EUR. Käesolevast aastast kehtib uus ja lihtsam koondise toetuste 
süsteem, mis hõlmab ka treeneritele toetuse maksmist.

Rein Ottoson küsis, kas Vopak E.O.S.-i minek kahemehepaatide sponsoriks oli 
toetaja enda poolne soov.

Ott Kallas vastas, et olukord on vastavalt kujunenud. Vopak E.O.S.-i toetus oli 
mõeldud laiapõhjalise baastoetusena kahemehepaadipurjetamise levitamiseks, 
aitamaks klubisid oskusteabe ning materiaalosaga.

Ants Väinsalu küsis, mis kaalutlustel rakendatakse reservi.

Andrus Poksi vastas, et reservi rakendamise osas juhist koostatud pole ning 
reservist raha eraldamine toimub erandjuhtudel juhatuse otsuse alusel.

Kalev Vapper küsis, kas eelarvest saab eraldi välja tuua EJL-i kulud 
avamerepurjetamise toetamiseks.

Andrus Poksi vastas, et EJL-i avamere komisjonilt on laekunud ettepanek suunata 
reklaamilubade väljaandmisest saadud tulu avamerepurjetamise toetamiseks.

Kalev Vapper avaldas arvamust, et EJL võiks toetada algatust luua purjetamise 
arendamiseks rahvuslik jahiklass.

Andrus Poksi vastas, et hetkel EJL toetab avamerepurjetamist peamiselt 
oskusteabe, informatsiooni vahendamise ning rahvusvahelise esindamise 
valdkondade kaudu.

Kalev Vapper leidis, et tegemist on seega moraalse toetusega, millele aga võiks 
lisanduda ka materiaalne toetus.

Andrus Poksi vastas, et hetkel ei ole avamerepurjetamise osa rahastamisskeemides 
sees ning konkreetsetele projektidele lähenetakse spetsiifiliselt.

Margus Hiet küsis, millest tuleneb eelarve tulude ja kulude vahe.

Ott Kallas vastas, et eelarve tulude ja kulude vahe moodustab reserv.

Andrus Poksi esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2013. aasta 
täpsustatud eelarve kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 18
Vastu: 0
Erapooletuid: 1

Otsus: EJL-i 2013. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.



3. EJL strateegia 2013-2016 tutvustamine

Andrus Poksi andis ülevaate EJL-i juhatuse poolt koostatud EJL-i strateegiast 2013-
2016.
EJL-i missioon on jäänud samaks, mis eelnevas, 2008-2012 kehtinud strateegias: 
purjespordi ja huvimeresõidu arendamine Eestis. Visioon on samuti üldjoontes 
sama: purjetamise kandepind on lai ja purjespordi tase on kõrge, kuid olulise 
uuendusena on lisandunud täiendus: Eesti on mereriik.
Strateegias on skemaatiliselt välja joonistatud EJL-i organisatsiooniline struktuur: 
aluspõhjaks on purjetajad, kelle peale on ehitatud EJL-i liikmesorganisatsioonid (11 
jahtklubi, 12 alaliitu, 4 kooli, 6 seltsi). Liidu igapäevast tegevust veavad 
spetsialistide komisjonid, sekretariaat ja juhatus. Kõrgeimaks organiks on liidu 
liikmete üldkoosolek ehk Liidupäev.
Tabelina on strateegias välja toodud EJL-i tööjaotuse struktuur, mis annab ülevaate 
sellest, mis organ millise valdkonnaga tegeleb, kaardistades seega ära EJL-i 
tegevusvaldkonnad ning nendega tegelevad üksused.

Margus Hiet küsis, kas EJL-i sekretariaat tõepoolest tegeleb huvimeresõidu 
temaatikaga.

Andrus Poksi vastas, et EJL-i sekretariaati pöördutakse sageli huvimeresõidu 
valdkonnas informatsiooni saamiseks, kust seejärel jagatakse vajadusel täpsemad 
juhised, kuhu vastava küsimusega pöörduda.
Strateegias on välja joonistatud EJL-i ettepanekute esitamise ja otsuste tegemise 
skeem. Purjetajad pöörduvad küsimustega organisatsiooni, mille liikmeks nad on 
ning antud organisatsioonist liigub info edasi kas EJL-i erialakomisjoni või 
sekretariaati, sealt omakorda EJL-i juhatusse. Purjetamiskoondise liikmed saavad 
pöörduda ettepanekutega otse EJL-i sekretariaati.

Rein Ottoson tõi välja, et mitmed EJL-i liikmed reaalselt ei tegutse, neil pole 
toimivaid kodulehekülgesid. Strateegia elluviimiseks on vaja saada ülevaade, 
millega mingi organisatsioon tegeleb ning kuidas arengukava elluviimisesse 
panustab. Praegu on probleemiks, et purjetamist arendab suures osas ühiskondlikus 
korras ning vabatahtlikkusel põhinedes vaid üks kitsas tugevate klubide ring, samas 
kui mitmed EJL-i liikmeks astunud ning ka noortespordi toetust saanud 
organisatsioonid on peagi üldse tegutsemise lõpetanud. 

Andrus Poksi vastas, et EJL-i juhatusel on plaanis hakata iga-aastaselt oma 
liikmesorganisatsioonidelt statistikat koguma, et saada parem ülevaade nende 
tegutsemisest.
EJL-i juhatus kaasas strateegia koostamisse professionaalina Ants Silla, kelle abil 
pandi paika EJL-i strateegilised eesmärgid järgmiseks neljaks aastaks, millele 
plaanitakse eriliselt tähelepanu pöörata: purjetamise harrastajate, huviliste ja 
ürituste arv kasvab aasta aastalt; purjetamise populariseerimine koolides ja noorte 
hulgas; Eestis toimub rahvusvahelisi tiitlivõistlusi igal aastal; Eesti purjetajad on 
rahvusvahelises tipus (Olümpiamedalid on meie peamine eesmärk, OM klassides – 
järjest enam eesti purjetajaid osaleb välisvõistlustel); Eesti Jahtklubide Liit on Eesti 



parim spordialaliit.
Strateegia näeb ette iga-aastast statistika kogumist. Hetkel kajastuvad 2013. aasta 
andmed aluste arvu (1385), võistluspurjetajate arvu (2365), purjetamiskoolide arvu 
(11), treenerite arvu (39), rahvusvaheliste regattide arvu (5) ning kohalike 
regattide arvu (121) osas.

Ants Väinsalu küsis, kuidas on loetud kokku võistluspurjetajate arv.

Andrus Poksi vastas, et võistluspurjetajate arv põhineb hetkel Eesti Spordiregistri 
statistikal, kuhu EJL-i liikmesorganisatsioonid on andnud oma vastavad andmed. 
Edaspidi plaanitakse statistikaküsimustiku abil koguda EJL-i liikmetelt otse 
spetsiifilisemaid andmeid.

Kalev Vapper tõi välja, et rahvusvahelisi regatte on tegelikult oluliselt rohkem.

Andrus Poksi vastas, et täna pole kehtivat kokkulepet, millist võistlust lugeda 
rahvusvaheliseks regatiks.

Kalev Vapper tegi ettepaneku, et regattidest osavõtjate arvud võiksid 
võistluspurjetajate kategooriate kaupa välja toodud olla.

Andrus Poksi vastas, et taolist informatsiooni plaanitakse edaspidi 
statistikaküsimustiku abil koguda.
Strateegias on prioriteetsete arendusvaldkondadena visiooni ja strateegiliste 
eesmärkide täitmiseks sõnastatud:tippsportlased ja tipptulemused; treenerid; 
toetajad ja sponsorid; meedia; purjetamiskogukonna koostöö; purjetamise 
kandepinna laiendamine. Tuleb rõhutada, et mitmete probleemide lahendamiseks on 
suurem koostöö ning sünergia tekitamine väga oluline.
Tulenevalt missioonist ja visioonist on välja toodud peamised tegevusvaldkonnad: 
algõpe ja koolitus; olümpiapurjetamine ja võistlussport; turundus, meedia, 
sponsorid ja toetajad; avamerepurjetamine ja huvimeresõit; tehniline tugi. 
Algõppe ja koolituse juures on oluliseks eesmärgiks purjetamise viimine kooli. 
Selleks on mitmeid erinevaid võimalusi ning EJL-i liikmete eestvedamisel saab antud 
valdkonnas palju ära teha. Liit panustab ühtsete materjalide väljatöötamisega. 
Tähtis on ka koostöö naaberriikidega ning omavaheline kogemuste vahetus. 
Olümpia- ja jääpurjetamise klassipoliitikas on täiustatud klassipoliitika püramiidi 
(jääpurjetamises olümpiakoondist pole, kuna pole olümpiaala; olümpiaklassina on 
lisatud püramiidi Nacra 17, mida Eestis täna küll veel pole). 
Olümpiapurjetamise suur eesmärk on 2016 olümpiamedal, iga-aastane eesmärk aga 
jõuda maailma-/Euroopa meistrivõistlustel esimese kümne hulka vähemalt ühes 
klassis. Selleks arendatatakse vajalikku infrastruktuuri ning on ka oluline, et koondis 
toimiks reaalselt ühtse koondisena. Treenerite rolli on vaja varasemast rohkem 
tunnustada ning sisse on toodud uue terminina personaalsed maganerid, kes 
tegelevad rahastamise küsimustega, võimaldades sportlastel spordi tegemisele 
keskenduda. Kindlasti on oodatud ka EJL-i liikmete poolsed ideed. 
Võistlusspordis täna küll noorte ja tippsportlaste osalemine regattidel toimib, kuid 
eesmärgiks on kaasata enam ka vanameistreid, kes oleksid noortele heaks 



eeskujuks. Juba praegu on EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikasari avatud kõigile, 
mõeldud on isegi eraldi auhindadele vanameistritele, et osalemist motiveerida. 
Tegeleme aktiivselt ka sponsorluse temaatikaga. Täna on rohujuur ja tipud 
protsentuaalses mõttes (kumbki 20%) üsna võrdselt rahastatud. Rõhutada saab 
meie aruandluse läbipaistvust - ka Eesti Olümpiakomitee on spordialaliitude seas 
EJL-i positiivse näitena välja toonud. 
Meedia ja turunduse temaatika muutub aina olulisemaks ning ka EJL-i koduleht kui 
ametlik infokandja on peagi uuendamisel. Juba on otsustatud ka arenduskomisjoni 
loomine, kuhu kaasatakse suhtekorralduse, meedia ja turundusega seotud inimesi 
eesmärgiga aidata purjetamist turundada ning meediale tulemuslikumalt esitleda. 
Ka klubid on oodatud andma märku inimestest, kes võiksid oma taustalt sobida 
taolises komisjonis tegutsema. Meedia ja turunduse skeem sisaldus ka eelmises 
strateegias ning kajastab seda, mida me meediale pakume (regatid ja 
purjetamiskoondis) ning kuidas hea turundus toob sponsoreid. 
Plaanis on senisest enam tähelepanu pöörata avamerepurjetamise ja huvimeresõidu 
valdkonnale, sealjuures ka ISAF-i poolt propageeritavale keskkonnasäästlikkuse 
temaatikale. Huvimerepurjetamise populariseerimise võimalust näeme eeskätt läbi 
klubide, kuhu meresõidust rõõmu tundvad purjetajad on koondunud. 
Tehnilise toe valdkond põhineb suuresti EJL-i tehnilise komisjoni tegevusel, hõlmates 
erinevaid tehnilise teabe, mõõtmise, registreerimise ning muu taolisega seotud 
küsimusi.

Ants Väinsalu küsis, kas on töötatud välja praktilised sammud, kuidas peaks 
toimuma Eestile rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldusõiguse taotlemise protsess.

Andrus Poksi vastas, et meil on täna head suhted klassiliitudega, kuid võistluste 
küsimine on jäänud pigem julguse puudumise taha. EJL on olnud korraldavatele 
klubidele ja klassiliitudele abiks rahastamise küsimisel.

Ants Väinsalu tõi välja, et Eestis on vaja EJL-i poolt juhitavat ühtset koordineeritud 
tegevust, lähenemist ja süsteemi, et tuua siia rohkem rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. 
Vaja on ambitsiooni tuua Eestisse ka Maailma Karika ja EUROSAF-i karikasarja 
etappe.

Andrus Poksi vastas, et tihtipeale on piduriks võistluste korraldamisele seatud 
rahalised nõuded, näiteks ainuüksi 10 000 EUR suurune meediakulude eelarve 
2015. aasta RS:X klassi Euroopa meistrivõistluste puhul. Maailma Karika etappide 
korraldamisel on tihe konkurents ning Eesti jaoks on korraldusõiguse saamine 
hetkel üsna ebareaalne.

Ants Väinsalu tõi välja, et rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise kaudu on 
tegelikult võimalik korraldajal raha teenida.

Andrus Poksi tõi välja, et aastas ühe rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamine on 
hea eesmärk, rohkema võistluste arvu puhul tekib aga juba konkurents näiteks 
kohalikult omavalitsuselt toetuse saamise nimel.



Toomas Tõniste rõhutas, et juhatus peab olema antud valdkonnas aktiivsem ning 
kaardistama koos klassiliitudega meie võimalused. Vaja on senisest 
süstemaatilisemat lähenemist. Riigi tasandil on rahvusvaheliste tiitlivõistluste 
korraldamise toetamiseks raha ette nähtud.

Kalev Vapper tõi välja, et suurvõistlustele on head võimalused saada toetust 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, kuid eelduseks on korralike plaanide 
olemasolu, süsteemsus, initsiatiivikus ning hea presenteerimine. Purjetamist saab 
lisaks tippudele populariseerida ka avamerepurjetamise kaudu, organiseerides 
meedia viimist merele ning meediaregatte.

Toomas Soots tõi välja probleemi, et atesteeritud võistlusametnike hulka lisandub 
väga vähe uusi inimesi. Klubides pole piisavalt neid, kes valdkonnaga tegeleda 
tahaksid.

Andrus Poksi nõustus, et võistlusametnike puhul on tõsine järelkasvu puudumise 
probleem ning kutsus klubisid üles oma liikmeid EJL-i poolt korraldatavatel 
võistlusametnike seminaridel osalema saatma.

Kerli Otti küsis, kas lähitulevikus on lootust, et lohe rajasõit saab arvestatavaks 
võistlusklassiks.

Andrus Poksi vastas, et ISAF on arutanud lohesurfi rajasõidu maailma karikasarja 
lisamist ning otsustamine toimub 2013 novembris. Lohesurf on populaarne ning 
kuigi purjetamises on keeruline saada Olümpiale veel ühte lisamedalit, pole see 
siiski võimatu. Eestis oldi valmis lohesurfi Eesti karikasarja lisama juba eelmisel 
aastal, kuid lohesurfarid regattidele osalema ei tulnud.

Kerli Otti vastas, et 2012. aastal kattusid Eesti Karika etapid paraku Euroopa 
võistlustega, millest Eesti lohesurfarid osa võtsid ning avaldas lootust, et 2013. 
aastal kujuneb selles osas koostöö paremaks.

Rein Ottoson avaldas arvamust, et lohesurfarid peavad ise olema aktiivsemad ning 
võistlusi korraldama. Optimistid ning lohesurfarid ühel rajal võistelda ei saa. 
Üleüldiselt on Eestis vaja rohkem spordialase kõrgharidusega purjetamistreenereid. 

Kerli Otti vastas, et koostöö on juba alanud ning loomulikult on lohesurfil oma 
spetsiifika.

Rein Ottoson tõi positiivsena välja idee, et svertpaatidel osaleksid võistlustel 
senisest enam ka vanemad purjetajad ning EJL-i üleskutse arendada masters-
purjetamist on seega väga hea ning eeskujuks lastele.

Andrus Poksi tutvustas EJL-i juhatuse ettepanekut võtta 2013. aasta sügisese 
Liidupäeva päevakorda EJL-i nimevahtuse küsimus. Liidu tänane nimi ei vasta selle 
tegevusele ning on väljapoole arusaamatu. Ettepanekud nime osas on klubidelt 
teretulnud. Juhatus on omaltpoolt kaalunud Eesti Purjetamisliidu (Estonian Sailing 
Federation) varianti. Uus nimi võiks kehtima hakata 2014. aastast, juhul kui 
Liidupäev sügisel nimevahetuse otsuse teeb.



3. 2013 hooaja plaanide tutvustamine

Andrus Poksi andis 2013 hooaja plaanide tutvustamiseks sõna Ott Kallasele.
2013. aastal jätkuvad EJL Olümpiapurjetamise ja EJL Avamerepurjetamise Eesti 
karikasarjad, koosnedes vastavalt kuuest ja viiest regatist. Plaanis on pidada Eesti 
meistrivõistlused 66 võistlusklassis. Jätkumas on võistlusametnike 
koolitusprogramm, hetkel on meil 34 atesteeritud ametnikku. Purjetamistreeneri 
kutset omab hetkeseisuga 39 inimest, igal aastal lisandub atesteeritute hulka uusi 
noori treenereid ning viimasel ajal ka mitmeid lohesurfi treenereid. 
Rahvusvahelistest suurvõistlustest korraldas Eesti sel aastal heal tasemel Monotüüp 
XV klassi Euroopa meistrivõistlused, mis olude sunnil küll toimusid Poolas. Augusti 
lõpus on Tallinnas ees Finn klassi maailmameistrivõistlused. ISAF Maailma Karikas 
hõlmab tänavu nelja regatti kolmel kontinendil, tulevikuambitsioon on aga 
kontinentide arvult veelgi laieneda. 2013/2014 hooaja sarja esimene etapp on juba 
lepitud kokku oktoobris Hiinas. Kuna Euroopasse jäi Maailma Karika etappe vaid 
kaks, hakkas EUROSAF korraldama oma meistrite karikasarja, kus tänavu on viis 
regatti, millest kolm on endiste Maailma Karika etappide baasil (Delta Lloyd regatt, 
Sail for Gold ja Kieler Woche), neile lisanduvad Gardal toimuv Garda Trentino 
Olympic Week ja viimase etapina La Rochelle'is peetav Semaine Olympique 
Francaise.

Rein Ottoson avaldas arvamust, et EUROSAF meistrite karika regattidest ei tasu 
sportlastel piiratud eelarve tingimustes osa võtta, kuna võistluste korralduslik tase 
on madal. Maailma Karika etappide korraldus on oluliselt kõrgetasemelisem, lisaks 
on Hiina etapil välja pandud esikohale rahaline auhind suurusega 12 000 USD, mis 
on sportlastele väga atraktiivne.

Andrus Poksi tänas EJL-i juhatuse nimel kõiki osavõtjaid ja luges Liidupäeva 
lõppenuks.

Liidupäev lõppes kell 17:20.

Protokollis: Riina Ramst

Andrus Poksi
Eesti Jahtklubide Liidu president 


