
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

 

Kuupäev: 18.05.2010 

Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal 

Algus: 16:00 

Delegaatide arv: 19 

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu president Jüri Käo. 

 

Päevakord: 

1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

2. 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 

3. Audiitori valimine 2010-2012 

4. Täpsustatud 2010. aasta eelarve kinnitamine 

5. 2010 hooaja plaanide tutvustamine 

 

 

1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

 

EJL president Jüri Käo tegi ettepaneku valida Liidupäeva juhatajaks Jüri Käo, 

protokollijaks Riina Ramst ning häältelugemiskomisjoni liikmeteks Toomas Soots ja 

Margus Mets. 

 

Ettepanek kiideti heaks. 

 

EJL president Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda. 

 

 

2. 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 

 

EJL president Jüri Käo esitas lühiülevaate 2009. aasta majandusaasta aruandest: 

Aruandeaasta tulem on -355 253 krooni, kuid jooksev rahavoog on positiivne. Tulude 

mahus toimus võrreldes 2008. aastaga jõuline langus – 6,8 miljonilt kroonilt 4,1 

miljonile kroonile. Lisaks riigipoolsele toetusele langesid tulud ka erafirmade ja 

fondide poolsete toetuste osas. Kulusid oli 2009. aastal kokku 4,4 miljoni krooni 

ulatuses. Maksuvõlglane EJL ei ole. 

EJL 2009. aasta majandusaasta aruannet auditeeris audiitor Ilmar Tälli, kes määrati 

seda tegema 2009. aasta sügisesel Liidupäeval. Audiitori järeldusotsus on järgmine:  

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti 

ja õiglaselt Eesti Jahtklubide Liit MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 



ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid 

kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

 

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. 

 

Delegaatidel küsimusi ei olnud. 

 

Jüri Käo esitas Liidupäevale juhatuse poolse ettepaneku EJL 2009. aasta 

majandusaasta aruanne kinnitada. 

 

Hääletamine 

Poolt: 18 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 0 

Hääletamise hetkel oli kohal 18 delegaati. 

 

Otsus: EJL 2009. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud. 

 

 

3. Audiitori valimine 2010-2012 

 

Jüri Käo esitas Liidupäevale juhatuse poolse ettepaneku valida EJL audiitoriks aastatel 

2010-2012 Ilmar Tälli TPMM OÜ-st. 

 

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste ja ettepanekute esitamiseks. 

 

Mairold Metsaviir – kas audiitorpakkumise hind 12 000 krooni pluss käibemaks kehtib 

kõigi kolme aasta kohta? 

 

Jüri Käo andis vastamiseks sõna EJL peasekretärile Ott Kallasele. 

 

Ott Kallas – TPMM OÜ poolses audiitorteenuse pakkumises on nimetatud hind 

esitatud ühe aasta peale kõigi 3 aasta puhul. 

 

Hääletamine 

Poolt: 19 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 0 

 

Otsus: EJL audiitoriks aastatel 2010-2012 on Liidupäeva poolt kinnitatud Ilmar Tälli 

TPMM OÜ-st.  

 

 

4.   Täpsustatud 2010. aasta eelarve kinnitamine 

Jüri Käo andis EJL 2010. aasta täpsustatud eelarve tutvustamiseks sõna peasekretär Ott 

Kallasele. 



Ott Kallas – võrreldes 2009. aasta sügisesel Liidupäeval kinnitatud esialgse eelarvega on 

täiendatud eelarves enam kui 100%-line tõus Eesti Olümpiakomitee toetuse real, mille 

näol on tegemist riigi lisatoetusega olümpiaprojektide finantseerimiseks.  

Sponsorlustoetuste osas on toimunud üle 20% suurune tõus, kuna saime Tallinna 

Sadamalt oodatust suurema toetuse. Muid olulisi muudatusi tulude osas toimunud ei 

ole. 

Kulude poolel on tegevuskulud 1% võrra väiksemad. Koondise kulud on tõusnud seoses 

EOK ja Tallinna Sadama toetuse suurenemisega. Püsikulude osas on toimunud 

vähenemine, meediakulusid on võrreldes novembris kinnitatud eelarvega veelgi kärbitud 

ning suurem osa meediatööst on AS Corpore’st EJL kontorisse üle võetud. 

Tulude osakaalu võrdluses on võrreldes 2009. aasta sügisel kinnitatud esialgse eelarvega 

seoses EOK ja sponsorlustoetuse suurenemisega ka vastavad sektorid suurenenud. 

Kulude osakaalus on reserv suurenenud, kasvades 1% pealt 7% peale. Kuna kõik eelarves 

planeeritud tulud ei pruugi sajaprotsendiliselt laekuda, on EJL juhatus pidanud 

mõistlikuks hoida reservi nimetatud ulatuses. 

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. 

Margus Hiet – lisandunud toetus on suunatud koondise rahastamisse. Kui palju raha aga 

võiks minna noorteprojektidele? 

Jüri Käo andis vastamiseks sõna EJL peasekretärile Ott Kallasele. 

Ott Kallas – meil on põhimõte, et EJL-i laekuvad sponsorlussummad on seotud 

projektidega, mille jaoks need on küsitud. Võistluspurjetamise arendusprojekt on seotud 

koondisega. Töös olevale noorte- ja kahemehepaatide projektile otsime eraldiseisvat 

finantseerimislahendust, mida praegusesse eelarvesse sisse arvatud ei ole. 

Jüri Käo – juhatus tahab ühelt poolt purjetamise kandepinda laiendada ning teiselt poolt 

olümpiasuunalist tipp-purjetamist arendada. Rahalisi vahendeid on napilt, kuid otsused 

nende rakendamiseks on vaja teha. 

Viktor Umb – sügisesel Liidupäeval olin esialgse eelarve projekti kinnitamisele vastu. 

Tulude poolel tuleb riigilt, EOK-lt ja fondidest kokku 2,885 miljonit krooni. Kulude poolel 

läheb sportlaste toetusteks, noorte toetusteks, noorte spordikoolituseks, 

rahvusvahelisteks liikmemaksudeks, koondise tegevuskuluks ja koondise püsikuluks 

kokku 2,3 miljonit krooni. Sinna võib juurde panna svertpaadipurjetamisega kaudsemalt  

seotud kulud – koondise meediakulu, palgakulud ja Eesti regattide toetuse. Vahe riigilt, 

EOK-lt ja fondidest tuleva rahaga on 170 000 krooni. 2,885 miljonit krooni on summa, 

mis tuleb nii või teisiti teistest allikatest kui sponsorlus. Alaliit ei loo 

svertpaadipurjetajatele lisaväärtust. Sellepärast olin ka eelarvele sellisel kujul vastu. 

Ants Väinsalu – tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et käesoleval aastal toimuvad 2011. 

aasta olümpiaklasside ISAF maailmameistrivõistluste valikvõistlused.  Oluline on see, et 



võimalikult palju sportlasi pääseks nimetatud valikvõistluste kaudu ISAF MM-le, muidu 

muutub riskantseks OM-pileti kindlustamine. 

Jüri Käo andis esitatud arvamuste kommenteerimiseks sõna EJL peasekretär Ott 

Kallasele. 

Ott Kallas – Eesti Jahtklubide Liidul on esmalt vajalik organisatsioon koos oma 

püsikuludega üleval pidada. Sponsorlustoetused suunatakse võistluspurjetamise ja tipp-

sportlaste rahastamisse. Selleks, et kõik asjad normaalselt kulgeksid, täna väiksema 

töötajate arvu ja töö mahuga lihtsalt hakkama ei saa. Eelarve projekt on täna 

optimaalne. Eelmises olümpiatsüklis oli vaidlusi selle üle, keda tippudest kui palju 

rahastatakse. Seega oleme loonud tulemuspõhise toetussüsteemi, mis on õiglane, 

arusaadav ja hästi toimiv. Lisatoetuste saamiseks on vaja teha lisaprojekte, mille puhul 

peaksid appi tulema klassiliidud ja klubid. EJL esitab fondidele aastaprojekte, lisaprojekte 

saavad teha meie liikmed.  

Ants Väinsalu – olen süsteemiga nõus, tahtsin lihtsalt rõhutada riskifaktorit – kui 

saadame liiga vähe sportlasi ISAF MM-le, ei pruugi me saada OM-kohta. 

Mairold Metsaviir – olen nõus Oti seisukohtadega, liidu juhtimine toimub nagu võistluste 

juhtimine, kus osavõtutasudest peab saama katta võistluste läbiviimise kulud, ülejäävate 

vahendite eest võib luua lisaväärtust. 

Jüri Käo pani hääletusele EJL 2010. aasta täiendatud eelarve kinnitamise. 

Hääletamine 

Poolt: 16 

Vastu: 2 

Erapooletuid: 1 

Otsus: EJL 2010. aasta täiendatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud. 

 

5. 2010 hooaja plaanide tutvustamine 

Jüri Käo andis 2010 hooaja plaanide tutvustamiseks sõna peasekretär Ott Kallasele. 

Ott Kallas – purjetamise hooaeg juba käib ning jääpurjetamise hooaeg on läbi saanud. 

Jääpurjetajad on taaskord olnud tublid. Vaiko Vooremaa saavutas DN klassi MM-il 5. ja 

EM-il 7. koha. Juunioride MM-il tuli Eestile kaksikvõit – Rando Randmaa sai 1. ja Karl-

Hannes Tagu 2. koha. Monotüüp-XV klassis tiitlivõistluste medalit sel aastal ei tulnud, 

kuid 4. koht on hea tulemus. ISAF purjetamise MK-sari käivitus detsembris, toimunud on 

4 etappi, eestlased on osa võtnud kolmest. Head meelt tegeva tulemuse tegi Argo 

Vooremaa Hyeres’is, kus saavutas Laser klassis 6. koha. ISAF-i hiljuti avaldatud 

purjetamise maailma edetabelis asetseb Deniss Karpak Finn klassis 10. kohal, ka õed 



Umbid on naiste 470 klassis heal 13. kohal. EJL toetab käesoleval hooajal 

kaasorganisaatorina kolme Eestis toimuva rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldust. 

Diskussioon korralduskomiteedega on aktiivne. Olümpiapurjetamise Eesti Karikas oma 

viie etapiga on juba tavaks saanud. Ka Avamere Eesti Karikas on avamerekomisjoni 

ettepanekul laienenud viiele regatile. Lisaks on käimas igapäevased tegevused: 

purjetamiskoondise tegevuse koordineerimine, võistlusametnike programmi jätkumine, 

kuhu on nüüd lisandunud ka võistlussekretäride osa. Treenerite koolitusi on küll olnud 

vähe, kuid sügisest on selles valdkonnas suuremad plaanid. Treenerite eksameid võtame 

vastu kaks korda aastas. Praegu käib aktiivselt ORC mõõdukirjade väljaandmine. Oleme 

uuendanud oma kodulehekülge, kus on nüüd üleval pidevalt täiendatav purjejahtide 

register ja ORC mõõdukirjade tabel. Plaanis on ka ORC koolituse läbiviimine hooaja teisel 

poolel. Traditsiooniline pidulik EJL hooaja lõpetamine toimub 26. novembril. 

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimusteks, ettepanekuteks ja sõnavõttudeks. 

 

Küsimusi, sõnavõtte ega ettepanekuid ei olnud. 

 

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

 

 

 

Liidupäev lõppes kell 16:45. 

 

 

 

Protokollis: Riina Ramst 

 

 

 

Jüri Käo 

Eesti Jahtklubide Liidu president  

 


