
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL

Kuupäev: 15.05.2012

Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal

Algus: 16:05

Delegaatide arv: 20

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Jüri Käo.

Päevakord:

1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. Täpsustatud 2012. aasta eelarve kinnitamine
3. 2012 hooaja plaanide tutvustamine

EJL-i president Jüri Käo esitas EJL-i juhatuse poolt 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. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Jüri Käo andis 2011. aastast lühiülevaate tegemiseks sõna EJL-i peasekretärile 
Ott Kallasele.

Ott Kallas  – 2011. aasta tulude osas on sponsorluse osakaal ebaharilikult suur 
seoses kahemehepaatidel purjetamise taaskäivitamisega ja vastava 
sihtotstarbelise Vopak E.O.S.-i toetusega RS Feva paatide ostuks. Kulude osas 
võib välja tuua koondise toetuse suurenemise seoses fondide toetuse 
suurenemisega võrreldes 2011 kevadel kinnitatud eelarvega. Reserv on aga 
väiksem seoses ühe sponsorlustoetuse mittelaekumisega, mis on seotud 
majanduse üldise langusega.

Jüri Käo – 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 2011 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.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Jüri Käo esitas Liidupäevale juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2011. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine (hääletamise hetkel oli kohal 19 delegaati)
Poolt: 19
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2011. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. Täpsustatud 2012. aasta eelarve kinnitamine

Jüri Käo andis EJL-i 2012. aasta täpsustatud eelarve tutvustamiseks sõna Ott 
Kallasele.

Ott Kallas – võrreldes 2011 sügisel kinnitatud 2012. aasta esialgse eelarvega on 
täpsustatud eelarves riigi toetus suurenenud märkimisväärselt, 17% võrra, seoses 
väljatöötatud uue spordialade toetussüsteemiga noortespordi toetuse ja 
spordialaliidu tegevustoetuse osas. EOK toetus on võrreldes sügiseses eelarves 
olnud miinimummahuga suurenenud 89%, seoses neljas klassis Olümpiale 
kvalifitseerumisega. Sponsorite toetuse maht on tõusnud, toetajaid on juurde 
tulnud. Hetkel on sponsoriteks A.LeCoq, Matek, Tallinna Sadam, LTT, Eesti Loots, 
Vopak E.O.S., NG Investeeringud, Liviko. Fondide puhul on 10%-line vähenemine, 
praegu sisaldub eelarves vaid aastaprojekti toetus. Muude tulude osas on seis 
sügisega sama. Tulude üldmahu suurenemine on sügisega võrreldes 34%. 2011 
mahuga võrreldes on see aga väiksem seoses Vopak E.O.S.-i toetusega 
kahemehepaatidele 2011. aastal.
Kulude poolel on tegevuskulude maht 20% suurem seoses noortespordi toetuse 
suurenemisega, rahvusvaheliste regattide toetusega (Põhjamaade noorte 
meistrivõistlused) ja Eesti karikasarja regattide toetustega. Koondise toetus on 
suurenenud seoses neljas klassis olümpianormi täitmisega. Püsikulude suurenemine 
tuleneb 2011. aasta hooaja lõpetamise ürituse kulude kandumisest 2012 
jaanuarikuusse. Reserv sisaldab ühte toetust, mille laekumine ei ole veel kindel ning 
kasutamine seega planeerimata. Kulude üldmaht võrreldes esialgse eelarvega on 
samuti 34% suurem.
Esialgse ja täpsustatud eelarve tulude ja kulude osakaalusid vaadates tooksin välja, 
et sponsorluse osa on suur, umbes 1/3 tuludest. Riigi toetus on suhteliselt 
vähenenud. EOK toetus on suurenenud seoses Olümpia ettevalmistustoetusega. 
Kulude poolel on koondise osakaal samuti seoses Olümpia ettevalmistusega 
suurenenud. Tegevuskulud on tervikus vähenenud, reserv suurenenud.



Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Ants Väinsalu – kas Olümpia ettevalmistuse toetuse osas on võimalik välja tuua 
selle protsentuaalne jaotumine klasside vahel?

Ott Kallas – klasside kaupa ei ole võimalik jaotust välja tuua. Olümpianormitäitjate 
toetused on võrdsed (EOK D+ norm), välja arvatud Deniss Karpak, kes täitis EOK C-
normi. Juhatus on otsustanud Tallinna Sadama sponsorlusest eraldada Karpakile ka 
lisatoetuse, kuna tema on ainsana näidanud, et võib olla olümpiamedali kandidaat. 
Ülejäänud toetused on arvutatud klasside tippspordi tabeli alusel ning sportlase 
toetuse kriteeriumide alusel.

Rein Ottoson – Karl-Martin Rammo on 2011 EM-i 10. kohaga sisuliselt ka C-grupis.

Ott Kallas – Rammo puhul on tegemist siiski D+ grupiga, nii on kirjas EOK-EJL 
lepingus.

Jüri Käo – rõhutan, et EJL tegeleb jooksvalt sponsorluse ja fondide temaatikaga, 
püüame järjepideva tööga eelarvesse raha juurde saada.

Jüri Käo pani hääletusele EJL-i 2012. aasta täpsustatud eelarve kinnitamise.

Hääletamine
Poolt: 20
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2012. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

3. 2012 hooaja plaanide tutvustamine

Jüri Käo andis 2012 hooaja plaanide tutvustamiseks sõna Ott Kallasele.

Ott Kallas – käesoleva hooaja tähtsaim sündmus on olümpiaregatt. Tänaseks on 
Olümpiale kvalifitseerunud Finn (normitäitja Deniss Karpak 2011 MM-il), Laser 
(normitäitjad Karl-Martin Rammo ja Argo Vooremaa 2011 MM-il, Kaarel Kruusmägi 
2012 MM-il), RS:X meeste (normitäitjad Johannes Ahun ja Henri Kaar 2012 MM-il) 
ja RS:X naiste (normitäitja Ingrid Puusta 2012 MM-il) klassid. Eesti osalemine 
olümpiaregatil neljas klassis on meie andmetel läbi ajaloo suurim esindatus, varem 
oleme osalenud kõige rohkem kolmes klassis. Kvalifikatsioon on veel käimas 470 ja 
Laser Radial klassides.
Olümpiapurjetamise Eesti karikasari koosneb sel aastal seitsmest regatist, sarja on 



lisandunud 29er ja katamaraani F-18 klassid. Igal klassil on kolm etappi, välja 
arvatud Optimist, millel on etappe neli.
Avamerepurjetamise Eesti karikasari jätkub käesoleval aastal samuti. Formaadi, 
korraldajate ja ajakavade alased küsimused on ette valmistanud EJL avamere 
komisjon.
Võistlusametnike programm jätkub aktiivselt, hetkel on omistatud 45 atesteeringut.
Treenerikutset omab hetkeseisuga 42 purjetamistreenerit.
Käimas on töö mõõtjate koolitamiseks, mida veavad Jüri Šaraškin ja Arvet 
Tetsmann.
Käesoleval aastal on käivitunud avamerejahtide ESTLYS mõõtmissüsteem, mille EJL 
tehniline komisjon on klubide soovist lähtuvalt välja töötanud.
2012 toimuvad Eestis kahed suurvõistlused: RS:X klassi noorte EM Tallinnas, mida 
korraldab Eesti Purjelaualiit ning Põhjamaade noorte meistrivõistlused Pärnus, mida 
korraldab Pärnu Jahtklubi koostöös Pärnu Surfiklubiga.
Jätku on saanud meeskonnapurjetamise projekt. Algselt oli 29er klass plaanis 
käivitada 2013. aastast, kuid noorte suure huvi tõttu alustasime aasta varem. 
Praegu on Eestis olemas juba kaheksa 29er klassi paati. Vastavat tegevust juhib 
Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liit Mikko Hedman'i eestvedamisel.
Mai alguses toimunud ISAF Mid-Year Meeting'ul pandi paika 2016 Rio de Janeiro 
olümpiaregati klassid. Eesti osales hääletusprotsessis Põhjamaade grupi kaudu, 
eelnevalt küsisime nõu vastavatelt Eesti klassiliitudelt ja EJL treenerite komisjonilt. 
Naiste skiffi 49er FX ning segapaaride katamaraani Nacra 17 kinnitamine oli 
kooskõlas meie soovidega, kuid lohesurfi valik purjelaua RS:X asemele ei vastanud 
meie eelistustele. Lähitulevikus peame purjelaua ja lohesurfi inimeste ning 
purjetamistreeneritega arutama, kuidas lohesurfi alal konkurentsis olla. Oleme 
Põhjamaadest purjelauasõidus hetkel kõige edukamad ja ISAF-i otsus on hoop meie 
purjelaua võistlusspordile. Rahvusvaheline Purjelaualiit ilmselt avaldab otsuse vastu 
ametlikult protesti, kuid ümberotsustamine on selles küsimuses väga kaheldav. 
Selleks, et purjelaud 2020 Olümpiamängudeks uuesti kavva saada, on vaja 
moodsamat varustust. RS:X-i varustus on sõitjate seas ebapopulaarne, samuti pole 
purjelauasõitu võrreldes paadiklassidega rahvusvaheliselt piisavalt promotud, mis 
selgitab selle väljajäämist.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimusteks, ettepanekuteks ja sõnavõttudeks.

Ants Väinsalu – 2012 sügisel hakatakse ISAF-is otsustama 2020 olümpiaregati 
distsipliine. Kas EJL-il on selles osas juba visioon olemas?

Ott Kallas – minu isiklik arvamus on selline, et Eestile on kasulik, kui valitakse juba 
pikalt Olümpiamängude programmis olnud klassid. Väikeriigile on muudatused 
keerulised, vajaliku know—how ülesehitamine on suur töö. Rahaliselt on meile 
sobilikud eelkõige out of the box, mitte arendatava varustusega klassid. Neid kahte 
põhimõtet peaksime toetama. Samas tahab ISAF viia läbi muudatusi, mis teeksid 
purjetamise meediale atraktiivsemaks. See põhjendab ka lohesurfi valimist. Samas 
toetab ka ISAF üldiselt out of the box suunda.



Ants Väinsalu – Finn klass vajab sügisel EJL-i toetust. Samas soovitakse ka seda 
klassi kindlasti edasi arendada.

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

Liidupäev lõppes kell 16:45.

Protokollis: Riina Ramst

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president 


