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1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine

EJL-i president Jüri Käo tegi ettepaneku valida Liidupäeva juhatajaks Jüri Käo, 
protokollijaks Riina Ramst ning häältelugemiskomisjoni liikmeks Riina Ramst.

Ettepanek kiideti heaks.

Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda.

2. Kokkuvõte juhatuse tööst 2011. aastal

Jüri Käo andis ülevaate liidu tööst 2011. aastal:
EJL-i  juhatus  on 2011.  aastal  töötanud  regulaarselt  ning  tänase  seisuga  on 
peetud kokku 14 koosolekut. Koosolekute protokollid on kättesaadavad EJL-i 
kodulehel www.puri.ee.
Rahvusvahelises plaanis on liit olnud aktiivne. Nagu ka varasematel aastatel, oli  
EJL  tänavugi  esindatud Rahvusvahelise  Purjetamisliidu ISAF aastakoosolekul. 
Delegatsiooni kuulusid EJL-i peasekretär Ott Kallas, ISAF-i Purjelaua ja lohelaua 
komisjoni liige Andrus Poksi ning ISAF-i Varustuse kontrolli komisjoni liige Jüri  
Šaraškin.
Organisatsioon on suurenenud 3 uue liikme võrra:  Eesti  Katamaraanide Liit, 
Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liit ning MTÜ Solosailing. EJL-i tegevliikmeid on 
hetkeseisuga kokku 33.

http://www.puri.ee/


Liidu  juures  tegutseb  6  komisjoni:  Avamere  komisjon,  Tehniline  komisjon, 
Treenerite  komisjon,  Võistlusametnike  komisjon,  Võistlusametnike 
atesteerimise komisjon ja Purjetamistreenerite kutsekomisjon.  Komisjonides 
tegutsevad  asjatundjad,  kes  edastavad  juhatusele  oma  ekspertarvamused 
vastavates valdkondades.  Juhatus  tänab kõiki  komisjonide liikmeid tubli  töö 
eest.
Tehniliste  teenuste  poolel  on  2011  antud  välja  29  esmast  jahi 
registreerimiskirja  ning tehtud 5  ümberregistreerimist  ning kokku on hetkel 
registris üle 700 jahi. Välja anti 106 ORC mõõdukirja, millest hetkel kehtivaid 
83. Reklaamilubasid väljastati 13.
Võistlusametnike programmi raames jätkati  koolituste ning  atesteerimisega. 
2011.  aastal  on omistatud litsents kolmele rahvuslikule  võistlusjuhile,  ühele 
rahvuslikule  võistlussekretärile,  kahele  klubi  võistlusjuhile  ja  kahele  klubi 
võistlussekretärile.  Litsenseeritud  võistlusametnikke  on  Eestis  praegu  kokku 
29. Mitu aastat tagasi käivitatud programm on end õigustanud.
Treenerite  kutsekvalifikatsiooni  komisjon  käib  regulaarselt  koos  kaks  korda 
aastas ning 2011. aastal on omistatud kutse neljale I taseme treenerile, ühele II  
taseme  treenerile  ja  kahele  III  taseme  treenerile.  Hetkel  on  atesteeritud 
purjetamistreenereid kokku 42.
Hooaja  üks  olulisemaid  projekte  oli  noorte  kahemehe  paadiklassi  RS  Feva 
käivitamine  Eestis.  Suurt  rolli  on  selles  mänginud  Eesti  Jahtklubide  Liidu 
peasekretär Ott Kallas, samuti tahab juhatus tänada klubisid, kes on aktiivsed 
olnud  ja  projekti  vedamise  ette  võtnud.  Projekti  toetajaks  on  Vopak  E.O.S. 
Purjetamine liigub aina atraktiivsemate klasside suunas ning RS Feva projekt 
on  hea  võimalus  nende  arengutega  kaasa  minna.  Seega  kutsume  ka  teisi 
klubisid üles antud teemaga kaasa tulema.
Seitsmendat korda korraldati sel hooajal Olümpiapurjetamise Eesti karikasarja, 
mis  koosnes  tänavu  6  regatist.  6-etapiliseks  laienes  käesoleval  aastal  ka 
neljandat  korda peetud Avamerepurjetamise Eesti  Karikas.  Sarjade parimaid 
autasustame traditsiooniliselt EJL-i  hooaja lõpetamisel. Täname kõiki sarjade 
etappe  korraldanud  klubisid.  Peame  klubidele  auasjaks  viia  läbi 
kõrgetasemelisi karikasarja võistlusi.
Järgmine, 2012. aasta on küll  Olümpia-aastana ülioluline, kuid ka tänavu on 
veel tulemas väga tähtis võistlus – ISAF maailmameistrivõistlused Austraalias 
Perth'is, kus jagatakse välja 75% olümpiakohtadest. Eesti Olümpiakomitee on 
pannud  meie  purjetajatele  suured  lootused  ning  heade  tulemuste  korral 
loodame omaltpoolt EOK-i toetuse suurenemisele järgmisel aastal.

3. 2011.  aasta  eelarve  täitmise  prognoos  ja  2012.  aasta  esialgse  eelarve 
kinnitamine

Jüri Käo andis 2011. aasta eelarve täitmise prognoosi ning 2012. aasta esialgse 
eelarve tutvustamiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele.



Ott Kallas andis ülevaate 2011. aasta eelarve täitmise prognoosist ning 2012. 
aasta esialgsest eelarvest:
RS  Fevaga  seoses  tahaksin  esmalt  tänada  Mikko  Hedmani,  kes  on  projekti 
tublilt vedanud.
Eelarve tulude poolel on riigi toetuse number 2012. aastaks hetkel sama, mis 
2011,  kuna  spordialade  toetamise  süsteem  on  Kultuuriministeeriumis 
ümbertegemisel.  Oleme  andnud  uude  süsteemi  omalt  poolt  sisendid  meie 
tegevuse mahu ja kvaliteedi osas, kuid toetuse suurus on praegu teadmata. 
Eesti  Olümpiakomitee  toetus  on  järgmisel  aastal  üldmahus  2011.  aastaga 
võrreldes  väiksem.  Juulini,  kui  toimub  olümpiaettevalmistus,  on  toetuse 
koefitsient küll 1, kuid augustis on toetus liidule 0, kuna kogu EOK toetus läheb 
otse Olümpiaregatil osalemise finantseerimiseks. Alates septembrist, mil algab 
uus olümpiatsükkel, on toetuse koefitisient vaid 0,4.
Sponsortoetuste osas toimub 2012 vähenemine seoses Vopak E.O.S.-i toetuse 
2011.  ehk projekti  käivitamise aastast  oluliselt  väiksema mahuga.  Samuti  ei  
sisaldu real riigi lisatoetust.
Fondide osas on raske ennustada, kuid loodame, et vähemalt 2011 maht tuleb 
ka järgmisel aastal kokku.
Muude  tulude  all  on  2011  eelarve  täitmises  ka  kontoritehnika  vargusega 
seotud kindlustuskompensatsioon ning üks laekumata toetus.  2012 eelarves 
neid allikaid ei sisaldu ja seetõttu on ka summa väiksem.
Tulude üldmaht on 2012. aasta esialgses eelarves võrreldes 2011. aastaga 29% 
võrra väiksem.
Ka kulude üldmahus on 2012. aasta esialgses eelarves võrreldes 2011. aastaga 
sama suur vähenemine, 29%.
Koondise  kulude  vähenemist  2012.  aastal  tingivad  EOK  ja  sponsortoetuste 
mahu vähenemine.
Püsikulud  on  2012  väiksemad  seoses  2011.  aasta  erakorralise  kuluga 
kontoritehnika taastamiseks.
Reservi maht on 2012. aastal suurem.
Eelarve tulude osakaalus taandub sponsorluse maht seoses RS Feva projekti 
väiksema toetusega tavapärasele tasemele. Reservi osas on suurenemine.
Kulude osakaalus olulist muudatust pole.

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Ants  Väinsalu  –  kas  2012  olümpiaettevalmistuse  toetust  saavate  sportlaste 
nimed on juba otsustatud ja mis alusel?

Ott Kallas – 2012 esialgse eelarve seletuskirjas olevad nimed, 5 sportlast, on 
praeguse seisuga samad, mis käesoleval aastal. Nimekiri läheb ülevaatamisele 
maailmameistrivõistluste tulemuste alusel.



Ants  Väinsalu  –  teen  ettepaneku  lisada  märge,  et  tegemist  on  esialgse 
nimekirjaga. Praegu on näiteks Laser Radial klassi purjetajad üldse puudu.

Ott Kallas – jätame konkreetsed nimed hetkel üldse välja.

Jüri Käo – sponsortoetuste suurus on esialgses eelarves väiksem kui 2011, kuid 
juhatuse seisukoht on, et 2012 peaksime toetusi vähemalt 2011 mahus siiski 
saama, välja arvatud Vopak E.O.S. toetus, mis 2011 oli erakordselt suur seoses 
RS Feva projekti käivitamisega ja on 2012 väiksemas mahus. Olümpia-aastal 
peaks olema lihtsam sponsoreid leida, kuid toetuse lõplik suurus sõltub ikkagi 
palju sellest, kui palju meie sportlasi kvalifitseerub Olümpiale.

Ants Väinsalu – kas EOK-ga on olnud jutuks ka lisatoetuse suurus, juhul kui 
olümpianorm täidetakse?

Ott Kallas – täpset summat ei ole jutuks olnud, see sõltub ka teiste spordialade  
seisust.

Jüri Käo – Eesti delegatsioon tuleb 2012 Olümpial läbi ajaloo üks nõrgemaid 
ning purjetajad paistavad selles hästi silma. Seega on lootust lisatoetusele.

Indrek  Ilves  –  kas  Pärnu  Jahtklubi  võib  2012  noorte  Põhjamaade 
meistrivõistluste korraldamisel arvestada ka EJL-i toetusega?

Ott Kallas – juhatuse seisukoht on, et toetatakse maailmameistrivõistluste või 
Euroopa meistrivõistluste läbiviimist Eestis. Küll aga saab EJL olla toeks riigilt 
noorte Põhjamaade meistrivõistluste läbiviimiseks raha taotlemisel.

Jüri Käo - tegemist on küll 2012 esialgse eelarvega, kuid juhatus leiab, et on 
siiski oluline tutvustada esmast nägemust. Võiksime jätkata traditsiooniga viia 
Liidupäev läbi kaks korda aastas.

Marko Saarlaid – eelarves ei ole planeeritud toetusi Olümpiapurjetamise Eesti 
Karika regattide läbiviimiseks. Nulltoetusega on raske karikaetappe korraldada, 
kuna  võistlusametnike  kulusid  on  vaja  mingil  moel  siiski  kompenseerida. 
Noorte  võistlustel  ei  saa stardimaksu tõsta,  kuna siis  lihtsalt  ei  tulda enam 
võistlema.  Saaremaa  Merispordi  Seltsi  ettepanek  on  toetada 
Olümpiapurjetamise Eesti  Karika regattide läbiviimist vähemalt 2011 mahus, 
mis oli 500 EUR-i võistluse kohta.

Ott Kallas – EJL promob Olümpiapurjetamise Eesti Karika etappe filmimisega, 
telepildi  tootmisega,  koostab  võistluste  pressiteated,  teeb  fotosid,  hooaja 
lõpul viib läbi sarja autasustamise. EJL-i eelarve on väike ning oleme võtnud 
suuna, et regattide läbiviimine jääb korraldajate kanda. Lisatoetust on võimalik 



otsida  näiteks  kohalikust  omavalitsusest.  Võimalik,  et  on  vajalik  regattide 
stardimaksu tõsta.

Ants  Väinsalu  –  Eesti  klubidel  praktiliselt  puudub  initsiatiiv  taotleda 
rahvusvaheliste  tiitlivõistluste  korraldusõigust.  Kesk-Euroopas  näiteks  on 
klubidel palju suurem tahe tiitlivõistlusi  korraldada.  Selle kaudu on võimalik 
teenida  klubile  raha,  millega  toetada  hiljem  noorte  purjetamist.  Eestis  on 
rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine pigem klassiliitude õlgadel.

Marko Manni  – karikasarja võistluste korraldajad peaksid omavahel rohkem 
koostööd  tegema,  et  regattide  kvaliteeti  tõsta.  Näiteks  oleks  üheks 
võimaluseks teha kogu sarjale ühine eelarve. Eesmärk on viia võistlused läbi 
heal  tasemel.  Läbi  aastate  on  klubidelt  tulnud  signaale,  et  võistluste 
korraldamisega on raskusi.

Marko Saarlaid  – võistlusametnikud teevad nagunii  asja  vabatahtlikult,  kuid 
inimestele peaks kompenseerima vähemalt kütusekulud. Noorte pealt ei tohiks 
kokku hoida.

Jüri Käo – pean siinkohal vajalikuks ka välja tuua, et EJL on spordialaliitudest  
ainuke,  kus  riigi  noortespordi  toetusraha  läheb  peaaegu  täielikult  ehk  95% 
ulatuses  otse  klubidele.  Eesmärgiks  on  toetada  klubides  noorte  tegevust. 
Karikaregattide  toetuste  kärpimine  on  ideoloogiline  küsimus  –  võistluste 
korraldamine  peab  olema  klubidele  auasi,  vabatahtlikkuse  alusel,  kohaliku 
omavalitsuse ja sponsorite abil. Arutame karikaregattide toetamise küsimust 
veel juhatuses. Oluline on see, et võistlus ei jääks ära 500 EUR-i pärast.

Marko  Saarlaid  –  ettepanek  on  keskenduda  rohkem  noorte  purjetamisele. 
Samuti  ei  tohiks  atesteeritud  võistlusametnikud  majanduslikel  põhjustel 
võistluste  korralduse  juurest  ära  kaduda.  Klubid  nagunii  toetavad ka  omalt 
poolt regattide läbiviimist.

Ain Roosma – Eesti Katamaraanide Liit on International F18 Association'i liige. 
Maksame  aastamaksu,  millest  pool  läheb  noorte  ürituste  toetamiseks. 
Käesoleval  aastal  oli  probleeme  kogu  noorte  raha  ärakasutamisega,  kuna 
polnud  piisavalt  noori,  et  võistlusi  teha.  Tehti  otsus  toetada  noorte 
välisvõistlustel osalemist. Samuti ei küsi kohtunikud ulmelisi summasid. Eesti 
karikasarja saaks ehk rohkem koondada, koostööd teha.

Ott Kallas – EJL toetab noorte- ja juunioride koondise tippvõistlustel osalemist.  
See on ka üks treenerite väljaõppe vorme.

Andrus  Poksi  –  oleks  vaja  selgeks  teha,  kui  palju  igal  konkreetsel  võistlusel 
finantse puudu on. Tuleb kaasata sponsoreid, EJL-i toetus on nagunii väike ja ei 



lahenda  probleeme.  Rahvusvaheliste  võistluste  puhul  peab  osavõtumaksust 
tasuma osa rahvusvahelisele klassiliidule ja siiski välja tulema.

Jüri Käo – abiks võiks olla võistluste manageerimise koolituste läbiviimine.

Jüri Käo pani 2012. aasta esialgse eelarve kinnitamise hääletusele.

Eelarve kinnitamise poolt oli 20 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 3 delegaati.

Otsus: EJL-i 2012. aasta esialgne eelarve on kinnitatud. 

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

Liidupäev lõppes kell 16:55.

Protokollis: Riina Ramst

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president 


