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Päevakord:

1. Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2009-2012
2. Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine
3. 2012.  aasta  eelarve  täitmise  prognoos  ja  2013.  aasta  esialgse  eelarve 

kinnitamine

Eesti  Jahtklubide  Liidu  (EJL)  president  Jüri  Käo  tegi  ettepaneku  valida  Liidupäeva 
juhatajaks  Jüri  Käo,  protokollijaks  EJL-i  peasekretäri  assistent  Riina  Ramst  ning 
häältelugemiskomisjoni liikmeks Riina Ramst.

Ettepanek kiideti heaks.

Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2009-2012

Jüri Käo andis ülevaate juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2009-2012:
Tänane  EJL-i  juhatus  on  väikeste  muudatustega  olnud  ametis  8  aastat. 
Viimastel  juhatuse  valimistel  2008.  aasta  sügisesel  Liidupäeval  ametisse 
valitud  juhatus  koosseisus  Jüri  Käo,  Egon  Mats,  Krista  Kruuv-Käo,  Andrus 
Poksi,  Marko  Lilienthal,  Jaan  Alver  ja  Toomas  Tõniste  töötas  esimese 
suurema  projektina  välja  EJL-i  arengustrateegia  aastateks  2009-2012,  kus 
missioonina sätestati purjespordi ja huvimeresõidu arendamine Eestis ning 
visioonina  nähti,  et  purjetamise  kandepind  on  lai  ning  purjespordi  tase 
kõrge. Strateegias sätestatud sihtidest lähtuvalt on juhatus 4 aasta jooksul ka 
töötanud.



Strateegia põhjal võib valdkondade kaupa 4 aasta jooksul tehtu kohta välja 
tuua järgmist:
1. Struktuur  -  juhatus  on  4  aasta  jooksul  töötanud  eesmärgikindlalt 
arengusuundasid  järgivalt  ja  otsused  on  tehtud  tervet  Eesti  purjetamise 
arengut  silmas  pidades  pikemas  perspektiivis  kui  4  aastat.  4-aastasel 
perioodil on peetud kokku 68 juhatuse koosolekut, mis on kõik protokollitud 
ning  protokollid  on  kättesaadavad  www.puri.ee veebilehel.  Lisaks  liidu 
arenguplaanile töötati juhatuse poolt teise olulise strateegilise dokumendina 
välja purjetamiskoondise kontseptsioon 2009-2012.
EJL-i büroos töötavad peasekretär Ott Kallas ja peasekretäri assistent Riina 
Ramst.  
EJL-i kuulub hetkeseisuga 32 liikmesorganisatsiooni. Viimase 4 aasta jooksul 
on liidu liikmeskond täienenud mitmete uute klubide ning klassiliitude võrra.  
Liikmelisuse osas on oluliseks kriteeriumiks olnud tõsine huvi liidu tegevuse 
vastu. 
EJL-i  juures  on  4  aasta  jooksul  aktiivselt  tegutsenud  6  erialakomisjoni: 
avamere,  tehniline,  treenerite,  võistlusametnike,  võistlusametnike 
atesteerimise  ning  purjetamistreenerite  kutsekomisjon.  Komisjonides  on 
arutatud  asjatundjate  poolt  vastava  valdkonna  küsimusi  ning  kujundatud 
seisukohad,  millest  juhatus  on  oma  otsustes  lähtunud.  Siinkohal  avaldan 
suurt  tänu  komisjonides  töötanud  inimestele,  kes  on  Eesti  purjetamise 
arendamisse oma aega ja oskusi pühendanud.
2. Algõpe ja koolitus - 4 aasta jooksul on püütud leida võimalusi purjetamise 
populariseerimiseks,  osaledes  mitmetel  messidel  ja  muudel  üritustel  ning 
tehes aktiivset meediatööd. 
Naaberriikidega  on  tehtud  koostööd  olulisemate  poliitiliste  suundade 
kujundamisel, samuti on naaberriikide purjetajad osalenud Eestis toimunud 
üleriikliku  tähtsusega  regattidel.  Aktiivselt  on  osaletud  Rahvusvahelise 
Purjetamisliidu  (ISAF)  töös,  eeskätt  peasekretär  Ott  Kallase,  lohesurfi  ja 
purjelaua  komisjoni  liikme  Andrus  Poksi  ning  varustuse  kontrolli 
alamkomisjoni  liikme Jüri  Šaraškini  näol,  ning  Põhjamaade Purjetamisliidu 
tegevuses. 
Edukalt on käivitatud Eesti võistlusametnike koolitusprogramm, mille raames 
toimuvad  võistlusametnike  seminarid,  töötoad,  testid  ning  korrapärane 
atesteerimine. 2012. aastal toimus Eestis rahvusvaheline mõõtjate seminar. 
Koolituste  tulemusena  on  meie  regattide  läbiviimise  tase  ja  võimekus 
märkimisväärselt tõusnud ning on sageli välisregattide omast paremgi. Eestis 
on hetkel 32 atesteeritud võistlusametnikku, kellest paljud omavad mitme 

http://www.puri.ee/


kategooria  litsentsi.  2012  Londoni  Olümpiamängudel  osalesid  meie 
võistlusametnikest  korraldusmeeskonna  töös  Andrus  Poksi  rahvusvahelise 
žürii liikmena ning Jüri Šaraškin Finn klassi peamõõtjana.
3. Võistlussport - Eestis on läbi viidud mitmeid rahvusvahelisi  tiitlivõistlusi: 
Laser klasside EM, Zoom8 MM ja Melges 24 MM 2010. aastal, RS:X noorte 
MM ja noorte Põhjamaade MV 2012. aastal. Kõigil aastatel on peetud Eesti 
meistrivõistlused  ning  Eesti  karikasari  noorte-  ja  olümpiaklassidele.  Sarja 
regatte  läbi  viivad  klubid  ja  klassiliidud  on  näidanud  üles  väga  kõrget 
korralduse  taset  ja  avaldan  neile  siinkohal  suurt  tänu.  Suurregattidel  on 
positiivne  mõju  nii  sponsorite  kaasamise  kui  ka  meediaatraktiivsuse 
seisukohalt. Sarja parimaid autasustakse pidulikul EJL-i hooaja lõpetamisel.
EJL peab noorte- ja olümpiaklasside Eesti edetabelit. 
Korraldatud  ja  koordineeritud  on  Eesti  purjetamiskoondise  tegevust. 
Toimunud on koondise treeninglaagrid ja võistluslähetused. Eesti purjetajad 
on  võitnud  medaleid  ning  saavutanud  kõrgeid  tulemusi  rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel.  2012  Londoni  Olümpial  olime  väljas  läbi  ajaloo  suurimas 
arvus  ehk  5  erinevas  klassis.  Eestit  esindasid  sportlastest  Deniss  Karpak 
Finnil, Karl-Martin Rammo Laseril, Anna Pohlak Laser Radialil, Ingrid Puusta 
naiste RS:X purjelaual ja Johannes Ahun meeste RS:X purjelaual. Abipersonali 
koosseisu kuulusid treenerid Igor Trofymov, Rein Ottoson, Jaak Lukk, Tõnis 
Pohlak,  võiskonna  esindaja  Ott  Kallas  ja  füsioterapeut  Kristi  Singi. 
Olümpiaregati  tulemused:  Deniss Karpak 11. koht,  Ingrid Puusta 15.  koht, 
Karl-Martin Rammo 18. koht, Johannes Ahun 30. koht, Anna Pohlak 35. koht.
Klassipoliitika  valdkonnas  on  suurimaks  algatuseks  olnud  noorte 
kahemehepurjetamise  projekt  koostöös  Vopak  E.O.S.-iga,  mille  raames 
jõudis Eesti purjetamiskoolidesse 18 RS Feva ning 8 29er klassi paati. Uute 
noorte  kahepaadiklasside  lisandumine  on  Eesti  purjetamise  tugeva 
järelkasvu  tagamise  seisukohast  ülioluline  samm.  Vopak  E.O.S.-i  näol  on 
tegemist suure sponsoriga, kes purjetamise arendamisse tõsiselt panustab.
4. Avamerepurjetamine / huvimeresõit - kõigil aastatel on peetud EJL-i poolt 
algatatud ning purjetajate seas suure toetuse leidnud avamerepurjetamise 
Eesti  karikasarja,  mis  hõlmab  mitmeid  klubide  poolt  korraldatavaid 
suurregatte. Regattide läbiviimine toimub heal tasemel ning sarja parimaid 
autasustatakse pidulikul EJL-i hooaja lõpetamisel.
5.  Tehniline tugi  -  EJL  peab purjejahtide registrit,  väljastab purjenumbreid 
ning  ORC  ja  ESTLYS  mõõdukirjasid.  Eesti  keelde  on  tõlgitud  ISAF-i 
purjetamisvarustuse  reeglid.  Mõõtmise  valdkonnas  on  alustatud 



koolitussüsteemi  väljatöötamisega,  et  tagada  valdkonnas  kvalifitseeritud 
järelkasvu olemasolu.
6. Turundus ja meedia - spordiala turundamise ja meediasuhete tugevdamise 
näol on tegemist väga olulise valdkonnaga. Järjekindlalt on hoitud toimimas 
ja  püütud  edasi  arendada  meediatööd  –  meediaplaani  koostamine  ning 
sellest lähtuv pressi teavitamine suurvõistlustest ning teistest olulisematest 
sündmustest  purjetamisvaldkonnas,  kvaliteetse  foto-  ja  videomaterjali 
tootmine Eesti Karika regattidel, mis aitab ala nähtavust meedias parandada.
Aktiivselt  on  tehtud  tööd  sponsorlussuhete  edasiarendamisel  ning 
purjetamisele  uute  toetajate  leidmise  nimel,  kuigi  majanduslangus  on 
olukorda oluliselt raskendanud. Uue suure toetajana võib välja tuua Vopak 
E.O.S.-i.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste / sõnavõttude esitamiseks.

Küsimusi / sõnavõtte ei olnud.

2. Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine

Jüri Käo esitas juhatuse valimise üldpõhimõtete osas järgmise ettepaneku:
Kutsun  delegaate  üles  toetama  põhimõtet  usaldada  EJL-i  juhtimine 
meeskonnale,  selle  asemel,  et  minna  välja  saalist  üksikkandidaatide 
esitamisele. 4 aastat tagasi valiti juhatust samuti meeskonnana. Tol hetkel 
lubasin, et järgmistel valimistel mina enam juhatuse esimeheks ei kandideeri 
ja  pean  sellest  lubadusest  kinni.  Ettepanek  on  valida  uueks  juhatuse 
esimeheks  senine  juhatuse  liige  Andrus  Poksi  ning  hääletada  juhatuse 
valimisel meeskonna kui terviku poolt. Meeskonna tutvustamiseks ning uue 
juhatuse nägemuse esitamiseks annan sõna Andrus Poksile.

Andrus Poksi tutvustas juhatuse kandidaate ning nende üldist nägemust juhatuse 
edaspidise tegevuse osas:

On au võtta juhatuse esimehe positsioon üle hästi töötavas organisatsioonis. 
Uus juhatus plaanib üldjoontes seniseid suundi jätkata, kohandudes samas 
oluliste rahvusvaheliste otsuste ja sihtidega ning käies ajaga kaasas. Oleme 
seni olnud rahvusvaheliselt aktiivsed ja on oluline samamoodi jätkata. 
Olümpial  osalemine  5  klassis  on  väga  suur  asi.  See  näitab,  et  kuigi 
majanduslikult  väike,  on  Eesti  purjetamise  mõistes  suur  riik.  Tunnustust 
tuleb avaldada treeneritele ja klubidele tehtud suure töö eest. 
Uus  juhatus  soovib  purjetamist  edasi  arendada  ning  on  valmis  võtma 
vastutuse seista igati  Eesti  purjetamise eest.  Klubides on palju häid ideid, 



mida oleme valmis ära kuulama, kaaluma ja heade lahenduste korral ka ellu 
viima.  Tahame  esindada  kogu  Eesti  purjetamist  rohujuure  tasandist  tipp-
purjetamiseni välja. 
Töökorralduse poolelt on plaan jätkata pigem otsuseid vormistava organina, 
sisulised  arutelud  jätkuvad  komisjonides,  kus  on  tegevad  valdkondade 
spetsialistid. 
Praeguse  juhatuse  7  liikmest  jätkaksid  uues  koosseisus  organisatsiooni 
järjepidevuse kandjatena 4: Jüri  Käo, Egon Mats,  Toomas Tõniste,  Andrus 
Poksi.  Uuteks  liikmeteks  on  endine  võistluspurjetaja  ning  praegune 
võistlusametnik Triin Sepp, Pärnu Jahtklubi kommodoor, aktiivne purjetaja 
ning edukas ettevõtja Egon Elstein ja ettevõtja ning suur Eesti purjetamise 
toetaja Arnout Lugtmeijer.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste / sõnavõttude esitamiseks.

Avo Tihamäe – kas on juba mõeldud juhatuse liikmete vahelise tööjaotuse ning 
vastutusalade peale?

Andrus  Poksi  –  hetkel  veel  kindlat  tööjaotust  paika  pandud  pole,  kuid 
valdkondade jaotamine on plaanis.

Margus  Hiet  –  kas  EJL-is  on  mõeldud  ka  Eesti  purjetajate  osalemisele 
paraolümpiamängudel?

Jüri  Käo  –  paraolümpiamängudel  osalemise  temaatikat  juhatuse  tasemel 
arutatud ei ole.

Ott Kallas – vastavad arengud peaksid alguse saama eeskätt klubide tasandil.

Jüri  Käo – toetame sellealast  initsiatiivi.  Lisaks paraolümpiale on arenemas ka 
noorte olümpiamängude temaatika.

Ott  Kallas  –  järgmised  noorte  olümpiamängud  saavad  toimuma  Hiinas  2014. 
aastal. Kui klubide tasandil tekib paraolümpiamängude suunas aktiivsus, saame 
omaltpoolt vastavaid initsiatiive edasi aidata.

Jüri Käo – paraolümpia teema on päevakorras ka Eesti Olümpiakomitees (EOK), 
vastavad  toetusrahad  saavad  meile  liikuda  nende  kaudu.  Toetame  antud 
temaatikat.



Andrus  Poksi  –  lisaks  on  olemas  veel  raadiopurjetamine,  mujal  maailmas 
populaarne mitte-olümpiasvertpaatidel  võistlemine ja nii  edasi.  Paadiklasse on 
väga palju.

Jüri  Käo  –  küsin  siinkohal,  kas  delegaadid  on  nõus  ettepanekuga  valida  uus 
juhatus meeskonnana?

Ettepanek kiideti heaks.

Jüri Käo pani hääletusele ettepaneku valida EJL-i juhatus koosseisus Andrus Poksi, 
Triin  Sepp,  Egon  Elstein,  Arnout  Lugtmeijer,  Jüri  Käo,  Egon  Mats  ja  Toomas 
Tõniste.

Ettepaneku poolt oli 20 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 0 delegaati.

Otsus: EJL-i juhatuse liikmeteks 2012-2016 on valitud Andrus Poksi, Triin Sepp, 
Egon Elstein, Arnout Lugtmeijer, Jüri Käo, Egon Mats ja Toomas Tõniste.

Jüri Käo tänas delegaate ühehäälse usalduse eest.

3.  2012.  aasta  eelarve  täitmise  prognoos  ja  2013.  aasta  esialgse  eelarve 
kinnitamine

Jüri Käo andis 2012. aasta eelarve täitmise prognoosi ning 2013. aasta esialgse 
eelarve tutvustamiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele.

Ott  Kallas  andis  ülevaate  2012.  aasta  eelarve täitmise  prognoosist  ning  2013. 
aasta esialgsest eelarvest:

Eelarve  tulude  poolel  on  riigi  toetuse  number  2013.  aastaks  eeldatavalt 
kasvav. Lepinguid veel pole, kuid Kultuuriministeerium lubab 15%-list kasvu, 
mis puudutab nii alaliidu kui noortespordi toetusi. 
EOK  toetus  on  uue  olümpiatsükli  esimesel  aastal  vastavalt  süsteemile 
märkimisväärselt  väiksem,  langedes  44%.  Olümpiaettevalmistustoetust 
saavate sportlaste arv peaks samas suurenema. 
Sponsortoetuste osas käivad läbirääkimised. Maht väheneb seoses A.leCoq'i 
Deniss Karpaki toetuslepingu lõppemisega. 
Fondide toetus peaks märkimisväärselt suurenema nii Eesti Kultuurkapitali 
kui Hasartmängumaksu Nõukogu osas. Oleme meedias hästi pildis olnud nii 
5  klassis  Olümpial  esindatud  olemisega  kui  ka  muude  purjespordi  alade 
(avamerepurjetamine, purjelauasõit) aktiivsuse tõusuga. 
Muude  tulude  all  on  väike  kasv  seotud uute  purjetamise  võistlusreeglite 
väljaandmisega. 



Tulude maht kokku on 2012. aastaga võrreldes 11% väiksem, kuid töötame 
selle seisu parandamise nimel.
Kulude poolel  on mõningane  kasv  tegevuskuludes.  Tõus on noortespordi 
toetuste  ning  rahvusvaheliste  regattide (Finn  klassi  MM ja  Monotüüp-XV 
klassi EM 2013. aastal) toetuste ridadel. Kulusid suurendavad ka purjetamise 
võistlusreeglite trükkimiskulud. 
Koondise  tegevuskulude  langus  on  seotud  EOK  toetuste  mahu 
vähenemisega. 
Kulude üldmaht on samuti 11% väiksem kui 2012.
Eelarve kulude osakaalus on riigi osa suurenenud, EOK osa vähenenud ning 
muu sama. 
Tulude osakaalus olulist muudatust pole.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste / sõnavõttude esitamiseks.

Ants  Väinsalu  –  mida  sisaldab  meediakulu,  punkt  2.3.  -  kas  see  on  seotud 
filmimisega koondise real?

Ott Kallas – meediakulu on seotud koostööga sponsoritega, tegemist on filmide 
tootmise kuluga ja see on koondise real.

Ants Väinsalu – kas on ette nähtud ka turunduskulusid?

Jüri  Käo – otseselt  reklaami ostmisega ei  ole me kunagi   tegelenud.  Kulud on 
olnud materjali tootmisele, filmimisele.

Ott  Kallas  –  varasemalt  olid  suured  meediakulud,  mida  majanduslangusega 
seoses  kärpisime.  Teeme järjepidevalt  meediatööd  kontoris,  vajadusel  küsime 
nõu AS Corpore'st. Eesmärk on hoida ala meedias pildil.

Jüri Käo – tagasiside meie tööle on meediast olnud hea.

Jüri Käo pani 2013. aasta esialgse eelarve kinnitamise hääletusele.

Eelarve kinnitamise poolt oli 20 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 0 delegaati.

Otsus: EJL-i 2013. aasta esialgne eelarve on kinnitatud. 

Jüri  Käo andis Ott Kallasele sõna novembri alguses Iirimaal Dublin'is toimunud 
ISAF-i  aastakoosolekul  arutatud  tähtsamatest  teemadest  ja  tehtud  otsustest 
ülevaate andmiseks.



Ott  Kallas  andis  ülevaate  ISAF-i  aastakoosoleku  olulisematest  teemadest  ja 
otsustest:

ISAF-i  presidendiks  valiti  järgmiseks neljaks  aastaks  itaallane Carlo  Croce, 
kelle  kandidatuuri  ka  meie  toetasime.  Croce  on lubanud  võtta jõulisema 
suuna  ISAF-i  aktiivsuse  ja  ambitsioonide  suurendamiseks  ning 
organisatsiooni juhtimise professionaalsemaks, läbipaistvamaks, selgemaks, 
purjetajakesksemaks  muutmiseks,  samuti  spordiala  meedianähtavuse 
parandamiseks. Croce soovib muuhulgas viia ISAF-i peakontori Inglismaalt 
Southampton'ist  Šveitsi  Lausanne'i,  kus  asub  ka  Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee peakontor.
ISAF-i üldkoosolek otsustas muuta nõukogu maikuu otsust jätta purjelaud 
välja 2016. aasta olümpiaregatilt ning asendada see lohelauaga ja kinnitas 
purjelaua RS:X 2016 olümpiaregati kavva nii meeste kui naiste võistlusalana. 
Lohelaud  jäeti  olümpiakavast  välja.  Oleme  tehtud  otsusega  rahul. 
ISAF-i  nõukogu  otsustas  ära  osad  distsipliinid  8  aastat  ette  ehk  2020 
olümpiaregatiks:  meeste  ühepaat  –  Laser,  naiste  ühepaat  -  Laser  Radial, 
meeste  kahene  skiff  –  49er,  naiste  kahene  skiff  –  49erFX.  49er  paadi 
kinnitamine  olümpiaklassiks  teeb  rõõmu  seoses  kooskõlaga  meie 
kahemehepurjetamise arendamise projektiga.
Meie spetsialistid on ka järgmisel neljal aastal kaasatud ISAF-i komisjonide 
töösse. Esialgu on nimetatud Andrus Poksi Racing Rules Committee'sse ja 
Judges Sub-Committee'sse ning Agnes Lill Class Rules Sub-Committee'sse ja 
Equipment  Control  Sub-Committee'sse.  Nominatsioonid  on  hetkesesiuga 
küll  veel  kinnitamata.  Agnes  Lill  on  ühtlasi  kinnitatud  rahvusvaheliseks 
mõõtjaks 29er ja 470 klassides.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste / sõnavõttude esitamiseks.

Ants Väinsalu – kas olümpiadistsipliinide määramisel oli ISAF-i aastakonverentsil 
juttu ka Finn klassist?

Ott Kallas – tänastest distsipliinidest hääletati sisse äsja mainitud 4 paadiklassi, 
Finnil ilmselt ei olnud hetkel piisavalt suurt toetust.

Ants Väinsalu – millal leiab aset järgmine olümpiaklasside valimise voor?

Andrus  Poksi  –  vastavalt  ISAF-i  strateegiale  valitakse  võistlusalad  vähemalt  6 
aastat enne Olümpiat ehk hiljemalt 2014, varustus valitakse 4 aastat ette.

Rein Ottoson – kas RS:X'i varustusele tuleb üks või mitu tootjat?



Ott Kallas – RS:X klass on täielikult ühe tootja põhine (Neilpryde). Ilmselt jääb 
klass  järgmisele  Olümpiale  samasugusena  nagu  oli  Londonis.  Klassireeglite 
muutmise raames on võimalikud väikesed detailimuudatused.

Andrus Poksi – RS:X Evolution'i arengu hääletas klassi üldkoosolek maha.

Ott  Kallas  –  loodetavasti  rahvusvaheline  purjelauaseltskond  siiski  teadvustab 
arenguvajadust. Varustust on vaja muuta atraktiivsemaks.

Rein  Ottoson  –  EOK  rõhutab,  et  IV  ja  V  taseme treeneritele  on  vaja  maksta 
õpetaja-metoodiku palka. Noored ei kipu treeneriks, kui neil pole selles ametis 
tulevikku. Milline on EJL-i nägemus sel teemal?

Jüri Käo – see on hea suund ja toetame kindlasti taolist initsiatiivi. 

Toomas Tõniste – Riigikogu spordi toetusrühma mõte on, et IV ja V kategooria 
treenerid saavad kas 200 eurot või 300 eurot palgalisa ja vastav raha liiguks riigilt 
läbi  EOK spordialaliitudesse.  Riigieelarvesse  on selleks esmalt  raha tarvis  ning 
selle nimel on vaja veel tööd teha. Oluline on alaliitude poolne surve ja vastavad 
ideed. Ise toetan initsiatiivi igati.

Jüri Käo tänas EJL-i juhatuse nimel kõiki delegaate ja luges Liidupäeva lõppenuks.

Liidupäev lõppes kell 17:10.

Protokollis: Riina Ramst

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president 


