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Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) juhatuse liige Andrus Poksi teavitas Liidupäeva delegaate enda 
tagasiastumisest  EJL  juhatuse  esimehe  kohalt  Rahvusvahelise  Purjetamisliidu  (ISAF) 
regulatsioonide  muutmise  järgselt  tekkinud  huvide  konflikti  tõttu.  Uue  statuudi  järgi  ei  
võimalda  ISAF  rahvusorganisatsioonide  juhtidel  töötada  kohtunikuna  maailma 
tippvõistlustel.  Kuna  Andrus  Poksi  soovib  jätkata  tegevust  rahvusvahelise 
purjetamiskohtunikuna,  on ta otsustanud EJL juhatuse esimehe ametikohast loobuda.  EJL 
juhatus valis oma 05.11.2013 koosolekul uueks EJL juhatuse esimeheks juhatuse liikme Egon 
Elsteini.

Egon Elstein tervitas omalt poolt delegaate ning andis neile sõna endale kui uuele juhatuse 
esimehele küsimuste esitamiseks.

Küsimusi ei olnud.

Andrus  Poksi  esitas  Egon  Elsteini  nõusolekul  delegaatidele  ettepaneku  kinnitada  end 
koosoleku juhatajaks.

Ettepanek kiideti heaks.

Andrus Poksi tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. Kokkuvõte juhatuse tööst 2013. aastal

Andrus Poksi andis ülevaate EJL juhatuse tööst 2013. aastal:
Tänase seisuga on 2013. aastal peetud kokku 10 juhatuse koosolekut.
Eesti  Jahtklubide  Liidul  on  hetkel  33  liiget.  Liikmeskond  on  2013.  aastal  täienenud  ühe 
organisatsiooni võrra, kelleks on Eesti Lohesurfiliit.
Võistlusametnike programmi raames jätkusid talvel ja kevadel võistlusametnike koolitused 
ning  nii kevadel kui sügisel toimus ametnike atesteerimine. Litsenseeritud võistlusametnikke 
on Eestis praegu kokku 35, mitmed neist omavad mitme kategooria litsentsi.



Treenerite  kutsekomisjon  käib  regulaarselt  koos  ning  hetkel  on  atesteeritud 
purjetamistreenereid 38.
Eesmärgiks  on  võetud  korraldada  Eestis  vähemalt  ühed  rahvusvahelised  tiitlivõistlused 
aastas.  Tänavu  augustikuus  toimusid Tallinnas  Finn klassi  maailmameistrivõistlused,  mille 
korraldas Eesti Finn Liit koostöös ESS Kalev Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga. Osales 86 
purjetajat 30 riigist. Eestlastest said parimatena Deniss Karpak 14. ja Lauri Väinsalu 17. koha. 
Nii võistlejad kui Rahvusvaheline Finn Liit jäid saadud tagasiside põhjal regati korraldusega 
väga rahule.
Taaskord  korraldati  sel  hooajal  EJL  Olümpiapurjetamise  Eesti  karikasarja,  mis  koosnes  6 
regatist. Samuti toimus EJL Avamerepurjetamise Eesti karikasari, mis hõlmas 5 võistlust. EJL 
tänab kõiki regatte korraldanud klubisid (Saaremaa Merispordi Selts,  Pärnu Jahtklubi, ESS 
Kalev Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti 470 Klassiliit, Haapsalu Jahtklubi ja Ruhnu Jahtklubi)  
ning autasustab sarjade parimaid traditsiooniliselt hooaja lõpetamisel.
2013. aasta on sportlike tulemuste poolest olnud edukas. Olümpiaklassides olid parimateks 
rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemusteks Karl-Martin Rammo 7. koht Laser Standard klassi 
EM-il, Deniss Karpaki 12. koht Finni EM-il ja 14. koht MM-il, Lauri Väinsalu 17. koht Finni  
MM-il  ning  esikahekümnesse  mahtus  ka  Ingrid  Puusta  17.  koht  RS:X  naiste  EM-il.  ISAF 
maailma karikasarja regattidel oli  parim tulemus Karl-Martin Rammo 2. koht Miamis ning 
EUROSAF meistrite karikal Deniss Karpaki 2. koht Kielis. Noorteklasside purjetajatest võitis 
Martin Õunap Zoom8 MM-il pronksmedali. Avamerepurjetamises olid Eesti jahid sel aastal 
rahvusvahelisel tasandil väga edukad: ORCi EM-il  sai jahi  Sugar 2 meeskond esikoha ning 
Katariina II tiim tuli teiseks. Jahi Premium meeskond sai hõbeda nii ORCi EM-il kui X-41 klassi 
EM-il.  Formula  purjelaual  võitis  Peeter  Kask  noorte  arvestuses  Euroopa  karikasarja  ning 
noorte  MM-il  oli  juunioride  kategooria  parim  Karl-Erik  Saarm.  Jääpurjetamises  said 
Monotüüp XV klassi EM-il pronksmedalid Vello Jürjo ja Andres Laul. 
Eesti  Jahtklubide  Liit  korraldas  oktoobrikuus  Tallinnas  Põhjamaade  Purjetamisliidu 
aastakoosoleku ning oleme esindatud ka novembris  toimuval  ISAF aastakonverentsil,  kus 
osalevad  EJL  peasekretär  Ott  Kallas,  Klassireeglite  alamkomisjoni  ning Varustuse kontrolli 
alamkomisjoni liige Agnes Lill  ning Purje- ja lohelaua komisjoni,  Võistlusreeglite komisjoni  
ning Rahvusvaheliste kohtunike alamkomisjoni liige Andrus Poksi.
2013.  aasta  purjetamishooaja  lõpetab  Eesti  Jahtklubide  Liit  pidulikult  13.  detsembril 
Lennusadamas.

Andrus Poksi andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Küsimusi ei olnud.

2. Audiitori valimine 2013-2014

Andrus  Poksi  esitas  delegaatidele  EJL  juhatuse  poolse  ettepaneku  valida  EJL  audiitoriks 
aastateks 2013-2014 Ilmar Tälli TPMM Nordic OÜ-st.

Andrus Poksi andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Küsimusi ei olnud.

Andrus Poksi pani hääletusele ettepaneku valida EJL audiitoriks aastateks 2013-2014 Ilmar 
Tälli TPMM Nordic OÜ-st.



Hääletamise hetkel viibis kohal 20 delegaati.
Ettepaneku poolt oli 20 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 0 delegaati.

Otsus: EJL audiitoriks aastateks 2013-2014 on valitud Ilmar Tälli TPMM Nordic OÜ-st.

3. 2013. aasta eelarve täitmine ja 2014. aasta esialgse eelarve kinnitamine

Andrus  Poksi  andis  2013.  aasta  eelarve  täitmise  ning  2014.  aasta  esialgse  eelarve 
tutvustamiseks sõna EJL peasekretärile Ott Kallasele.

Ott Kallas andis ülevaate 2013. aasta eelarve täitmisest ning 2014. aasta esialgsest eelarvest:
2013.  aasta  eelarve  täitmine  ja  2014.  aasta  esialgne  eelarve  koos  seletuskirjadega  on 
eelnevalt EJL liikmetele e-posti teel välja saadetud. 
2014. aasta eelarve tuludes ei ole riigi toetuse osas, mis koosneb spordialaliidu toetusest 
ning noortespordi  toetusest,  Kultuuriministeeriumi poolt  hetkeseisuga ette näha ei  tõusu 
ega langust, võrreldes 2013. aasta mahuga.
Eesti Olümpiakomitee toetus on 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga 56% võrra suurem, mis 
tuleneb  esiteks  sellest,  et  täiskasvanute  olümpiaettevalmistuse  toetuse  suurus  muutub 
olümpiatsükli  aastakoefitsiendi  muutumisega  seoses  (2013  oli   nimekirjas  8  purjetajat,  
kellest  Deniss  Karpak  on  tulemuste  alusel  C  kategoorias  ning  teised  lootustandavate 
sportlaste rühmas D); teiseks sellest, et juulis 2013 saime Deniss Karpakile Rahvusvahelise  
Olümpiakomitee  Solidarity realt  toetuse;  kolmandaks  seoses  Noorte  Olümpiamängudeks 
ettevalmistumise  ning  kvalifikatsiooniregattidel  osalemise  toetusega  (Noorte  Olümpia 
toimub  2014.  aastal  ning  seal  osalevad  paadiklass  Byte  CII,  tüdrukud  ja  poisid,  ning 
purjelauaklass Techno 293, tüdrukud ja poisid).
Sponsorite real  on 2014. aasta tuludesse planeeritud lisaks 2013. aasta eelarves esitatud 
toetajatele Tallinna Sadama toetus.
Fondide toetustes muudatusi teadaolevalt ei ole, esitame tavapäraselt oma aastaprojekti.
Muude tulude osas saab eelarve täitmise juures välja tuua kaks suuremat muudatust, mis 
tulenevad sellest,  et  EJL  võttis  enda korraldada Tallinna Merepäevade  raames toimunud 
Tallinn Race purjetamise promoregati ning EJL kaudu paatide vastutus- ja kaskokindlustuse 
vahendamisest purjetajatele. Kevadel selgus, et Eesti kindlustusseltsid enam svertpaatidele 
vastutuskindlustust  müüa  ei  taha  ning  ühe  poliisina  EJL  kaudu  kindlustust  vormistades 
õnnestus ühtlasi saada varasemast paremad tingimused.
2014. aasta kuludes on võrreldes 2013. aastaga planeeritud tõus koondise kulude real, mis 
lähtub sellest, et olümpiaklasside tippsportlaste tase on tõusnud. Toetuse normi on täitnud 
Deniss Karpak,  Karl-Martin  Rammo,  Ingrid  Puusta,  Lauri  Väinsalu  ja  Anna Pohlak,  samuti  
maksame vastavalt kinnitatud korrale treeneri toetust.
Käib pidev töö eelarve tulude osa suurendamiseks.
2013.  aasta  eelarves  tuleneb  koondise  püsikulude  kasv  Marinepooli  poolt  toetamise 
kokkuleppe  äraütlemisest,  mille  tõttu  kulud  riietusele  on  olnud  oodatust  suuremad. 
Järgmiseks  aastaks  on plaanis  püüda leida riietuse osas  uus  toetaja.  Riietuse kulude alla  
kuuluvad ka kulud logode trükkimisele.
Püsikuludes 2014. aastal  olulisisi  muudatusi  ette näha ei  ole, samale tasemele jäävad nii  
rendi-, ostetud teenuste kui palgakulud.



Reserv on 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga väiksem, kuna koondise kulud on oluliselt 
suurenenud.

Andrus Poksi andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Ants Väinsalu küsis, kes peale riigi ja Tallinna Sadama on suuremad toetajad.

Ott Kallas vastas, et EJL suuremateks toetajateks peale riigi on Liviko, Tallinna Sadam, Eesti 
Loots,  Matek  ja  NG Investeeringud.  Vopak E.O.S.-i  toetus  kahepaatide projektile  läbi  EJL 
eelarve ei liigu, kuid Vopakit mainitakse siiski ära liidu sponsorina.

Margus Hiet küsis, mis põhjusel Marinepool toetamise lõpetas.

Ott  Kallas  vastas,  et  Marinepooli  toetuse  lõppemise  põhjusena  on  toodud  välja  Eesti 
olümpiapurjetamise tippsportlaste liiga madal tase. Marinepoolil on rahvusvahelisel tasandil 
toetamisel mitmed suurprojektid ja Eesti turgu peavad nad ilmselt liiga väikeseks, mistõttu 
see ei kuulu nende prioriteetide hulka.

Ants Väinsalu küsis,  kas koondise riietuse sponsorluse teemal  on räägitud ka mõne teise 
purjetamisvarustust tootva ettevõttega, nagu näiteks Sandiline või Zhik.

Ott Kallas vastas, et konkreetsemalt on juttu olnud Magic Marine'iga ning kutsus EJL liikmeid 
teada  andma,  kui  neil  on  antud  teemal  ideid.  Ühtne  riietus  on  sportlastele  tähtis  just 
emotsionaalse poole pealt ning eriti noorematele on see suur väärtus ja motivaator.

Andrus Poksi pani 2014. aasta esialgse eelarve kinnitamise hääletusele.

Hääletamise hetkel viibis kohal 20 delegaati.
Eelarve kinnitamise poolt oli 20 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 0 delegaati.

Otsus: EJL 2014. aasta esialgne eelarve on kinnitatud. 

4. EJL nime otsustamine

Andrus  Poksi  tutvustas  delegaatidele  EJL  juhatuse ettepanekut,  mille  kohaselt  vaatamata 
sellele,  et  2013.  aasta  kevadel  toimunud Liidupäeval  öeldi  välja,  et  sügisesel  Liidupäeval 
toimub otsustamine  EJL  nime muutmise  üle,  piirdutaks  seekord  siiski  vaid  antud  teemal 
aruteluga ning otsust ei tehtaks. Põhjuseks on see, et otsustamise eelselt on vajalik teha  
põhjalik ettevalmistustöö ning tuua välja kõik nimevahetusega kaasnevad plussid, miinused 
ja majanduslikud kulud. 

Andrus Poksi andis delegaatidele sõna oma seisukohtade esitamiseks.

Ants  Väinsalu  tõi  välja,  et  EJL  nime  muutmist  on  ka  varem  kaalutud,  aga  korralik 
ettevalmistustöö  koos  plusside  ja  miinuste  väljatoomise  ning  eelarve  koostamisega  on 



kindlasti  vajalik.  Praegune nimi on isegi  alasiseselt segadusttekitav,  kuid eesmärgiks peab 
olema nime muutmise läbi kasu saamine ning seda kehvasti läbi viies võib asi hoopis meie 
vastu pöörduda.

Margus Hiet  väljendas  Saaremaa  Merispordi  Seltsi  juhatuse seisukohta,  mille  kohaselt  ei 
nähta  EJL  nime  muutmiseks  vajadust.  Liidul  on  pikad  traditsioonid  ja  ajalugu  ning 
nimevahetus  ei  peaks  olema  eesmärk  omaette.  Nimevahetusega  kaasnevateks  kuludeks 
minevad finantsvahendid võiks suunata hoopis noortespordi  toetamisse.  Ühtlasi  on nime 
küsimus tegelikkuses väikese tähtsusega, palju olulisem oleks vaadata üle EJL põhikiri ning 
seal vajadusel muudatusi teha. 

Jüri  Sõber  väljendas  Pärnu  Jahtklubi  juhatuse  seisukohta,  mille  kohaselt  toetatakse 
nimevahetust, et see vastaks paremini liidu sisulisele tegevusele ning asetaks meid paremini 
teiste  spordialaliitude  süsteemi.  Ühtlasi  tõstatas  Jüri  Sõber  küsimuse,  mida  annab  nime 
muutmise otsuse edasilükkamine ning mis on järgmisel korral teistmoodi.

Andrus  Poksi  vastas,  et  täna  pole  põhjalikult  välja  toodud  kõik  nimevahetuse  plussid  ja 
miinused ning räägitud piisavalt võimalikest riskidest. Tegemist on olulise küsimusega, kuna 
tuleb arvestada ka traditsioonide ja kuludega.  Samuti  pole tänaseks selgelt välja toodud, 
milline  täpselt  uus  nimi  võiks  olla  –  räägitud  on  nii  Eesti  Purjetamisliidust,  Eesti  
Purjespordiliidust  kui  Eesti  Purjetajate  Liidust.  Juhatus  ootab  EJL  liikmete  arvamusi 
nimevariantide osas ning plaanib kevadeks küsimuse paremini ette valmistada.

Egon Mats  väljendas  Tallinna Jahtklubi  seisukohta,  mille  kohaselt  ollakse nimevahetusele 
vastu.  Põhjalik  analüüs  antud  küsimuses  on  tegemata.  EJL  on  asutatud  1928.  aastal 
jahtklubide poolt,  organisatsioonil  on pikk ajalugu, traditsioonid ja sümboolika, samas kui 
nimevahetus  tähendab  sisuliselt  nullist  alustamist.  Kogemus  ühe  suurettevõtte 
nimevahetusest  on  näidanud,  et  oodatud  kasu  sellega  ei  kaasnenud,  uue  nime 
sissetöötamisele ja reklaamimisele on kulunud palju raha ning kaks nime elavad paralleelselt 
veel  aastaid  hiljem edasi.  EJL  nime teatakse  täna  hästi  ning  alaga  vähem kursis  olevate 
inimeste poolne segiajamine jahispordiga ei ole piisav põhjendus, kuna jahtklubi ja jahiklubi 
on vaieldamatult keeleliselt erinevad terminid. Liidu nime purjetamisele kitsendades on oht 
hoopis teatud ringkondi endast eemale lükata.

Andrus Poksi tõi välja, et EJL juures tegutseb nüüdsest arenduskomisjon, kelle ülesandeks on 
ära  kaardistada,  kes  me  oleme  ja  mis  on  tooted,  mida  sponsoritele  müüme.  Komisjoni 
tegevus aitab loodetavasti ka selgitada nimevahetuse vajalikkust.

Margus Hiet rõhutas, et EJL pöörab liiga palju tähelepanu võistlusspordile ning seda ka raha 
jagamise  mõistes.  On  olemas  ka  huvimerepurjetamine  ja  soolopurjetamine.  Purjetamist 
tuleks  vaadata  laiemalt  kui  olümpiapurjetamine  ning  tegeleda  ka  huvimerepurjetamise 
propageerimisega.  Arengukavas  on  huvimerepurjetamine  vähem  kajastatud  kui 
võistluspurjetamine,  samas  kui  toetajad  tulevad  just  huvimerepurjetamise  poolelt.  EJL 
arenduskomisjon peaks tegelema ka antud küsimusega.

Andrus  Poksi  vastas,  et  märkus  on  õige  ning  on  eelarve  küsimus,  kas  rohkem  raha 
suunatakse tipp-purjetamisse või huvimerepurjetamisse. EJL liikmete öelda on see, mis on 



prioriteediks. Positiivne on, et avamerepurjetamise tulemused on oluliselt paranenud ning 
valdkond on ka liidus järjest jõulisemalt kajastatud. Huvimerepurjetamise tähtsustamine on 
sees EJL arengustrateegias.

Indrek Ilves väljendas ESS Kalev Jahtklubi juhatuse seisukohta, mille kohaselt pooldatakse 
nimevahetust. Sadamat pidava klubina näeb Kalev Jahtklubi, et tänases liidu nimes ei ole 
sees sadamate arendamise temaatika. Õigem nimi oleks Eesti Purjetamisliit.

Rein Ottoson väljendas Rein Ottosoni Purjespordikooli seisukohta, mille kohaselt ei pooldata 
nimevahetust.  1928.  aastal  tehti  nimevalikul  tark  otsus.  Täna  tuuakse  nimevahetuse 
vajalikkuse  põhjusena  välja  eeliseid  sponsorluse  leidmisel.  Nõukogude  ajal  tegutsesid 
jahtklubid nii Saaremaal, Pärnus kui Tallinnas aktiivselt edasi ning  olime ainuke alaliit, kus 
klubide näol  oli  reaalne tegutsemiskoht  olemas.  Eesti  Vabariigi  ajal  on jahtklubid saanud 
palju arenemisvõimalusi, loonud spordikoolid ning tugevnenud. Klubid on elujõulised ning 
tegelevad ka noortepurjetamisega.  Ka rasketel aegadel on võimalik saavutada tippspordis 
häid tulemusi,  kui  klubid kokku hoiavad ning üheskoos toetavad.  Nime muutmine ei  ole 
vajalik  ning  peaksime  uhkusega  eristuma  teistest  alaliitudest.  Meil  on  jahtklubid  ja 
Jahtklubide Liit.

Andrus  Poksi  tänas  EJL  juhatuse  nimel  kõiki  delegaate  osalemast  ja  luges  Liidupäeva 
lõppenuks.

Liidupäev lõppes kell 16:55.

Riina Ramst
Protokollija

Andrus Poksi
Koosoleku juhataja


