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1. Liidupäeva juhataja valimine 

 

EJL president Jüri Käo tegi ettepaneku, et koosolekut juhatab EJL president Jüri Käo. 

Ettepanek kiideti heaks. 

 

 

2. Protokollija valimine 

 

Jüri Käo tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Riina Ramst. 
Ettepanek kiideti heaks. 

 

 

3. Häältelugemiskomisjoni valimine 

 

Jüri Käo tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Margus Hiet ja Indrek 

Ilves. 

Ettepanek kiideti heaks. 

 

 
Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda. 

 



Margus Hiet – ettepanek, et sekretariaat valmistaks ette hääletussedelid. 

 

Viktor Umb – ettepanek teha Liidupäeva päevakorras muudatus ning rääkida enne 

strateegiast ja hooaja plaanidest ning seejärel eelarvest. 

 

Jüri Käo – ettepanekutega nõus. Tõstame päevakorrapunktid 8, 9 ja 10 punkti 7 ette. 

Liidupäeva päevakord on seega: 

4. 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

5. Revisjonikomisjoni aruanne 
6. Revisjonikomisjoni valimine 2009-2010 

7. EJL põhikirja täiendamine 

8. EJL strateegia 2009-2012 esitlemine 

9. 2009 hooaja plaanide esitlemine 

10. Täpsustatud 2009. aasta eelarve kinnitamine 

 

 

4. 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

 

Jüri Käo tutvustas EJL 2008. aasta tegevusaruannet ning EJL peasekretär Ott Kallas EJL 
2008. aasta eelarve täitmist. 

 

Jüri Käo – ettepanek kinnitada EJL 2008. aasta majandusaasta aruanne pärast 

revisjonikomisjoni aruande ärakuulamist. 

Ettepanek kiideti heaks. 

 

 

5. Revisjonikomisjoni aruanne 

 

EJL revident Arvet Tetsmann kandis ette revisjonikomisjoni aruande: 
 

Järeldused: 

1. Minule esitatud Eesti Jahtklubide Liidu 2008. aasta raamatupidamise 

aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Eesti Vabariigi 

Raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud 

juhenditest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne näitab 2008. aasta 

finantstulemuseks 137 846 krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2008.a. 566 146 

krooni.  

Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti Jahtklubide Liidu majandusaasta 

finantsseisukorda. 

2. Raamatupidamise algdokumendid vastavad vormistamiselt Eesti Vabariigi 

Raamatupidamise seaduse nõuetele ja on kirjeldatud raamatupidamise registrites. 

3. Liikmemaksude laekumine näitab, et  liikmemaksud on tasumata kolmel liikmel: 

Eesti Finn Liit 

Eesti Draakonpurjetajate Liit 



Eesti Mereakadeemia 

Jahtklubide Liidus ei ole korralikku arvestust oma liikmete kohta. Mitme liikme kohta 

puuduvad  põhikirjad ja liikmete nimekirjad (Vene Purjeselts, Kalevi Purjespordikool, 

Eesti Draakonpurjetajate Liit, Tartu Kalevi Jahtklubi, Eesti Jääpurjetamise Liit, Eesti 

Jääpurjetamise Monotüüp-XV Liit, Eesti Mereakadeemia). Minu arvamuse järgi ei 

vasta mitmed liikmed spordiseaduses ja EJL põhikirjas toodud nõuetele. 

4. EJL aastaeelarve täitmine on kokkuvõttes  hea.  

5. Korrastamist vajab EJL dokumentide haldamise süsteem. Puuduvad sissetulevate ja 

väljasaadetavate dokumentide registrid, samuti käskkirjade register. 

6. Juhatus on aruandeperioodil töötanud regulaarselt. Juhatuse koosolekute 

protokollid avaldatakse regulaarselt ja õigeaegselt. 

6. Arvan, et minu poolt tehtud revisjon annab piisava aluse arvata,et 2008. aastal on 

Eesti Jahtklubide Liidu varasid kulutatud sihipäraselt põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks ja juhatuse liikmed ei ole võtnud põhikirja väliseid kohustusi. 

Jüri Käo – kas Arvet Tetsmannile on küsimusi? 

Margus Hiet – võlgasid on 100 000 krooni eest aasta lõpu seisuga, kes on suurimad 

võlglased? 

Ott Kallas – üksjagu on aasta lõpus esitatud üle aastavahetuse läinud tasumata arveid. 

Egon Mats – need arved ei ole maksetähtaega ületanud. 

Arvet Tetsmann – osa võlgnevusi on mõõdukirjade eest, osa kohtunike seminaride eest, 

lisaks liikmemaksuvõlad, võlgnevused spordivarustuse eest ja muud tasumata arved. 

Jüri Käo – võib kinnitada, et EJL-l debitoorse võlgnevusega probleeme ei ole. 

Liikmemaksuvõlad ei mõjuta EJL majanduslikku seisu. 

Jüri Käo – ettepanek panna EJL 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine hääletusele. 

Hääletamine: 

Kinnitada EJL 2008. aasta majandusaasta aruanne. 

Poolt hääletas: 25. 

Vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: EJL 2008. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud. 

 

6. Revisjonikomisjoni valimine 2009-2010 



Jüri Käo – senine revident Arvet Tetsmann ei soovi enam jätkata revidendikohustuste 

täitmist. Kas delegaatidel on ettepanekuid revidendikandidaadi osas? 

Ettepanekuid ei olnud. 

Jüri Käo – ettepanek on teha põhikirja muudatus ning asendada revideerimine 

auditeerimisega. Audiitor kinnitataks sügisesel Liidupäeval. Kas idee on vastuvõetav? 

Mairold Metsaviir – revideerimine ja auditeerimine on sisuliselt erinevad. Audiitor jälgib 

rohkem seaduslikku poolt, revident aga purjetamise poolt, raamatupidamisseaduse täitmist. 

Jüri Käo – audiitorile saab panna vastavad kohustused. 

Margus Hiet – ettepanek, et põhikirjas võiks olla mõlemad võimalused, nii revideerimine kui 

auditeerimine. Liidupäev ise valib. 

Jüri Käo – nõus. 

Margus Hiet – põhikirjas võiks ka olla, kui kauaks audiitor või revident valitakse. 

Jüri Käo – ettepanek, et Liidupäeval koos audiitori või revisjoni komisjoni valimisega 

määratakse tegevusperiood. Kas keegi on vastu? 

Keegi vastu ei olnud. 

Jüri Käo – panen põhikirja muudatused revisjoni osas hääletusele. 

Hääletamine: 

Kinnitada EJL põhikirja muudatused revisjoni puudutavates punktides. 

Muudatusettepanekud revisjoni puudutavates põhikirja punktides: 

„10.Audiitorkontroll ja/või revisjon 

10.1. Liidupäev valib audiitori ja/või revisjoni komisjoni. 

10.2. Audiitor ja/või revisjoni komisjoni liige ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka, 

töötada Liidu raamatupidajana või muul Liidu juhtival ametikohal. 

10.3. Audiitori ja/või revisjoni komisjoni ülesandeks on Liidu asjaajamise ja arvepidamise 

õigsuse kontrollimine ning majandusaasta aruande auditeerimine. 
10.4. Liidu tegevuse auditeerimine ja/või revideerimine toimub mitte harvem kui üks 

kord aastas. 

10.5. Audiitorkontrolli ja/või revisjoni komisjoni otsuse esitab Juhatus Liidupäevale.“ 

 

Poolt hääletas: 25. 

Vastu ja erapooletud ei olnud. 

Otsus: EJL põhikirja muudatused revisjoni osas on kinnitatud. 

EJL muudetud põhikiri on esitatud protokolli lisas 1. 

 



7. EJL põhikirja täiendamine 

 

Jüri Käo – esitame lisaks põhikirja muudatusettepaneku EJL liikmeskonda puudutavates 

punktides. 

 

Margus Hiet – kuidas saab põhikirja järgi olla MTÜ liikmeks OÜ? 

 

Ott Kallas – uurisime, kas EJL põhikiri on kooskõlas seadustega ning pöördusime Paul 

Varuli Advokaadibüroosse, et kirjutada lahti EJL õiguslik staatus ning teha kindlaks, mis 
on definitsiooni järgi spordiklubi. Kannan ette Paul Varuli Advokaadibüroo õigusliku 

memorandumi kokkuvõtte: 

 

Käesoleval hetkel ei vasta EJL põhikiri spordiseaduses spordialaliidule kehtestatud 

nõuetele. EJL-i, kui spordialaliidu liikmeks saavad seaduse kohaselt olla vaid 

spordiklubid. Spordiklubidena kvalifitseeruvad kõik eraõiguslikud juriidilised isikud, 

kelle põhitegevus on spordiala arendamine. Äriühingu, nagu OÜ Rein Ottosoni 

Purjespordikooli, määratlemine spordiklubina on võimalik siis, kui hoolimata 

kasumlikust tegutsemisest on peamiseks eesmärgiks purjespordi arendamine. Eesti 

Mereakadeemia ei saa aga SpS § 4 lg 1 kriteeriumidele mittevastamise tõttu olla EJL 

liige. Edasiselt tuleks kaaluda EJL põhikirja punktide 4.1. ja 5.1. – 5.6. spordiseaduse 

sätetega vastavusse viimist. 

Eelnevast tulenevalt pöördusime Paul Varuli Advokaadibüroo poole EJL põhikirja 

muudatusettepanekute koostamiseks. Kannan põhikirja punktide muudatusettepanekud 
ette: 

 

“4.1. koondab ja ühendab purjespordi ja huvimeresõiduga tegelevaid spordiklubisid;” 

Spordiselts käib spordiklubi mõiste alla, sellepärast pole vaja seda eraldi põhikirjas 

mainida. 

“5.1. Liidu liikmed on aktiivselt purjespordiga tegelevad spordiklubid (edaspidi ka 

“tegevliikmed”)” 

“5.2. Lisaks tegevliikmetele võib Liit võtta vastu toetajaliikmeid ja nimetada auliikmeid, 

kes ei pea vastama käesoleva põhikirja punktis 5.1. sätestatud nõuetele ja kellele ei 

laiene Liidu liikme õigused ja kohustused.” 
“5.6. Liidu auliikmeks nimetab juhatus 2/3 häälteenamuse alusel isiku, kelle senine 

tegevus on oluliselt aidanud ellu viia liidu eesmärke ja praktilist tegevust. Auliikmeks 

kutsumisega osutab Liit erilist austust isikule, kelle teened on eriti suured Liidu tegevuse 

arendamisel.” 

Margus Hiet – kas auliikme puhul on tegemist juriidilise või füüsilise isikuga? 

Ott Kallas – seda pole siin sätestatud. 

“5.10. Liikme ja toetajaliikme väljaarvamise ning auliikme nimetuse äravõtmise otsustab 

juhatus.” 

 

Jüri Käo – kas muudatusettepanekute osas on küsimusi? 
 

Jaano Martin Ots – kuidas käsitleda ühendusi, mis on klassiliidud? 

 

Ott Kallas – järgime oma struktuuris rahvusvahelist tava. Iga purjespordiga tegelev 

ühing, mis oma põhitegevusena tegeleb purjespordi arendamisega, käib spordiseaduse 

mõistes spordiklubi alla. EJL ümber olev organisatsioonimudel töötab, meie 



põhieesmärk on arendada võimalikult hästi ja efektiivselt purjetamist. Selle jaoks on EJL 

struktuur väga sobiv. 

 

Jüri Käo – kas on veel küsimusi? 

 

Margus Hiet – põhikirjas on punkt, et EJL asukoht on Regati pst. 1, Tallinn. Kas see peab 

nii detailselt kirjas olema? 

 

Jüri Käo – tänapäeval seadus tõepoolest enam nii täpset määratlust ei nõua. Seega teen 
ettepaneku EJL põhikirjas asukoht Regati pst. 1, Tallinn, 11911 asendada lihtsalt sõnaga 

Tallinn. Kas delegaadid on nõus hääletama nimetatud muudatusettepanekuid koos? 

 

Kõik olid nõus muudatusettepanekuid koos hääletama. 

 

Jüri Käo – panen põhikirja muudatusettepanekud EJL liikmeskonna ja asukoha osas 

hääletusele. 

 

Hääletamine: 

 

Kinnitada EJL põhikirja muudatused liikmeskonda ja asukohta puudutavates punktides. 

Poolt hääletas: 25. 

Vastu ja erapooletud ei olnud. 

Otsus: EJL põhikirja muudatused liikmeskonda ja asukohta puudutavates punktides on 

kinnitatud. 

EJL muudetud põhikiri on esitatud protokolli lisas 1. 

 

8. EJL strateegia 2009-2012 esitlemine 

Jüri Käo tutvustas 2008. aasta sügisel ametisse valitud juhatuse poolt koostatud EJL 

arenguplaani aastateks 2009-2012. Arenguplaani ja selle seletuskirjaga saab tutvuda EJL 

kodulehel: http://www.puri.ee/web/index.php?lang=et&page_id=77 

 

Mairold Metsaviir – ettepanek on lihvida missiooni, missioon ei ole mingi asja tegemine. 

Tegevusvaldkondade osas on murettekitav taustajõudude areng. Kuidas tagada 

mõõtjate, treenerite, võistlusametnike arengut? Liidupoolne tugi on väike. 

 
Ott Kallas – koolitusvaldkonnale on kindlasti vaja strateegias rõhku panna. Komisjonide 

seest peaks tulema initsiatiiv, et vastava ala spetsialiste välja koolitada ning selleks 

vahendeid leida. Võistlusametnike koolitamine juba käib. 

 

Ott Kallas tutvustas purjetamiskoondise kontseptsiooni 2009-2012.  

Koondisega alustati 4 aastat tagasi nullist peale. Kui seda poleks tehtud, oleksime täna 

olümpiasuunalise spordi koha pealt kindlasti tagasihoidlikumas olukorras. 2008. aastal 

tegime ka koondist puudutava küsitluse, enamik vastajatest suhtus algatusse positiivselt. 

2005-2008 tsükli tulemused on küllaltki head. OM-klassides võideti tiitlivõistlustel 2 

medalit, kuigi OM-eesmärk jäi saavutamata. Kogu asi käib suuresti entusiasmi pealt, kuid 



finantseerimist on siiski vaja. Uue perioodi koondise kontseptsiooni kokkupanemisel 

lähtuti nii küsitluse tulemustest kui ka juhatuse liikmete seisukohtadest.  

Purjetamiskoondise kontseptsiooniga 2009-2012 saab tutvuda EJL kodulehel: 

http://www.puri.ee/web/data/files/Purjetamiskoondis_2009-

2012_presentatsioon_170209.pdf 

 

Priit Rüütel – järgmisel aastal on noorte olümpiamängud. Kas seda pole eesmärkide 

seadmisel arvesse võetud? 

 
Ott Kallas – noorte OM on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt planeeritud lõbusa 

kooskäimise üritusena, festivalina. Seda üritust tõepoolest eraldi eesmärkidesse ei ole 

lisatud. 

 

Viktor Umb – formuleering on ilus, kuid peaks rääkima tegelikest arvudest. Täna on 

kummaline seis – kui siiani on sportlased ja treenerid müünud õhku (kes kui palju 

medaleid toob), siis nüüd on ka alaliit sellega kaasa läinud. Osades riikides on haaratud 

süsteemi edukad sportlased ja treenerid, teistes otsustab ametnik. Kummale poole jääb 

Eesti? Ka eelarve – miljon krooni koondisele, on ühe paadi aastaeelarve ilma treeneri 

kuluta. Koondislastel pole elatusraha ega haigekassakaarti. Proportsioonid on valed: 
miljon krooni 25 koondislasele, samas kui kontoripersonali palgakulud on aastas pool 

miljonit. Kui tahame 2012 Londonis edukad olla, tuleks täna leida lahendusi. Koondise 

töö on lükatud klubide õlgadele, kuid klubi treener ei ole võimeline tegema koondise 

tööd. Süsteem raha jagamiseks on normaalne, kuid töötab iseendale vastu. Täna tuleb 

kiiresti ja radikaalselt otsustada. Küsimus on, et miks meil süsteem ei tooda ühtegi 

sportlast. Tulemused on vaid neil, kelle taga on lapsevanemad. Kas tegemist on 

aferistidega, kes mõtlevad iseenda peale või ei teata, mis maailmas toimub? Kui ei 

suudeta asja ise lahendada, läheb see massidesse. Kui maailma süsteemiga kaasa ei 

minda, ei tule ka tulemusi. Mingeid lahendeid tuleks otsida. 

 
Jaan Alver – kõik on arusaadav, kuid meeles tuleks pidada, et me oleme siin 

vabatahtlikult. Kaijo Kuusing sai EJL-lt toetust ühe korra nelja aasta jooksul, see oli ka 

kõik. Meil on süsteem selge, küsimus on selles, mida muuta. Ei saa tekitada 

revolutsiooni. Riiklik raha läheb süsteemi kaudu rohujuuretasandile, sponsorite raha 

koondisele. Küsimus on selles, kas tänases majandussituatsioonis suudetakse raha 

juurde leida. Maailmas on liikumas hoopis teised rahad ja võimalused. 

 

Viktor Umb – süsteemi pole kaasatud need, kes on midagi saavutanud. Ebareaalseid asju 

pole mõtet sisse panna. 

 
Ants Väinsalu – ettepanek, et sõnavõttudeks võiks olla limiteeritud aeg, näiteks 5 

minutit. 

 

Jüri Käo – nõus. 

 

Ott Kallas – finantseerimist selgitab hästi purjetamiskoondise kontseptsioonis sisalduv 

EJL võistluspurjetamise finantseerimise skeem. On EJL personaalne toetus, noortespordi 

toetus, mida finantseeritakse riigieelarve vahenditest, EJL purjetamiskoondise toetus ja 

EOK toetus. Purjetamiskoondis on osa tervikust. Asjadele peaks lähenema 

süstemaatiliselt ning tagama järjepidevuse. 
 

Viktor Umb – skeemid on ilusad, kuid miks kaovad tipud purjetamisest pärast ülikooli 

lõpetamist? 



 

Olev Roosma – olen olnud kaua purjetamise sees. Eesti on väike riik ja kui poleks 

fanaatilist tööd purjetajate enda, kuid ka klubide ja treenerite tasandil, ei liiguks me 

üldse edasi. Edasiviiv on sportlaste endi ränkraske töö. Positiivne on, et EJL on loonud 

skeemid, mida saab arutada. 

 

Viktor Umb – kas te teate, millised olid treeningmahud Tõnistete ajal ja millised nüüd? 

 

Rein Ottoson – minu õpilased on kahtedel järjestikustel olümpiamängudel tulnud 
medalile. Praegune juhatus on palju panustanud purjetamise arendamisse oma isiklikku 

raha, seda peab tunnustama. Optimisti ja Zoom8 klassi purjetajad on täna 

ülefinantseeritud. Raha eest medalit ei saa. Viimasel Hyeres’i regatil medaleid saanud 

purjetajad on üle kolmekümne ja kogemustega. Umbid said ka pärast 29. kohta MM-l 

EJL-st 360 000 kroonise toetuse. 

 

 

9. 2009 hooaja plaanide esitlemine 

 

Ott Kallas – aasta alguses on võetud vastu EJL arengustrateegia 2009-2012 ning pandud 
kokku purjetamiskoondise kontseptsioon. Paljud purjetajad, eriti jääpurjetajad, on sel 

aastal saavutanud väga häid tulemusi ning võitnud tiitlivõistlustel medaleid. Vaiko 

Vooremaa tuli Euroopa meistriks klassis DN, Toivo Sahtel – Paavo Püvi saavutasid 

Monotüüp XV klassi EM-l 3. koha ja Peeter Siniväli – Rein Leitmaa MM-l 2. koha. 

Juunioride MM klassis DN võitsid pärnakad kolm esimest kohta: 1. Jaan Akermann, 2. 

Rando Randmaa, 3. Karl-Hannes Tagu. Euroopa Karikal klassis DN juuniorid sai Karen 

Lepik 1. koha, Rando Randmaa 2. koha ja Karl-Hannes Tagu 3. koha. Zoom8 EM-i võitis 

Anna Pohlak ja kolmanda koha sai Aksel Artus. Maailma Karikasarja etapil Hyeres’s oli 

Deniss Karpak 8. kohal ja Marjaliisa Umb – Elise Umb 11. kohal. Kodus on plaanis pidada 

5 regatti noorte- ja olümpiapurjetamise Eesti karikasarjas ning 3 regatti 
avamerepurjetamise Eesti karikasarjas. Võistlusametnike programm töötab, toimunud 

on seminarid ja testid. Atesteeringu on saanud sel kevadel 14 inimest. Jätkame ka ORC 

mõõdukirjade väljaandmisega, süsteem töötab hästi. Samuti töötab purjenumbrite 

register. Fikseeritud on EJL hooaja lõpetamise kuupäev. Juhatus on kiitnud heaks uute 

EJL märkide kujunduse. 

 

 

10. Täpsustatud 2009. aasta eelarve kinnitamine 

 

Ott Kallas – novembrikuu Liidupäeval kinnitati esialgne EJL 2009. aasta eelarve. 
Täpsustatud eelarve näol on tegemist kärpimise eelarvega. Riik toetab meid siiski 8% 

rohkem kui oli planeeritud. Noortespordi toetus on võrreldes sügisel arvestatuga isegi 

100 000 krooni suurem. Samas EOK on alates aprillist kärpinud OM ettevalmistuse 

toetusi, kuna programmi finantseeritakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest, mis 

on märgatavalt vähenenud. Sponsorite osas on võrreldes sügisega kukkumine, kuna ühe 

suursponsori toetuse osas ei saa hetkel kindel olla. Läheneme pigem konservatiivselt. 

Fondide osas on samuti vähenemine, kuna ka need on seotud hasartmängumaksu 

laekumistega. Aastaprojekte enam ei käsitleta. HMN poliitika on hetkel selline, et 

välislähetused on madalama prioriteediga Eestis peetavatest võistlustest ja koolitustest. 

Kogu tulude maht on võrreldes sügisel kinnitatud eelarvega 16% vähenenud. 
Tegevuskulude mahtu on vähendatud 3%. Püsikulude poole pealt on samuti tehtud 

kärpeid side-, büroo- ja transpordikulude osas. Ostetud teenuste poolel on vähendatud 

meediakulusid seoses AS Corporelt sisse ostetavate tööde mahu vähendamisega. Kogu 



kulude maht on vähenenud samuti 16%. Tulude osakaalu vaadates on näha, et riigi osa 

on suurenenud, moodustades nüüd tuludest 39%. Kulude osakaalus on koondise kulud 

vähenenud, püsi- ja tegevuskulud absoluutarvudes vähenenud, kuid protsentuaalselt 

kogu eelarve mahus pisut suurenenud. 

 

Jüri Käo – ootame hetkel Tallinna Sadama sponsorlusotsust. EJL üldine ideoloogia on 

laiema kandepinna ja võimaluste peale üles ehitatud. Meie vahendid ei taga tippude 

finantseerimist.  

Kas 2009. aasta täiendatud eelarve kohta on küsimusi?  
 

Margus Hiet – kui riik on eraldanud noortele toetuse, siis miks ei lähe see EJL-st 100%-

liselt noortele? 

 

Jüri Käo – riigi poolt on toetuse eraldamisel klausel, et noortele on rahast kohustuslik 

eraldada 75%. EJL-s samas jääb vaid 5% rahast liidule. Olen seda meelt, et muutma me 

seda praktikat ei hakka. 

 

Margus Hiet – büroo rent on suur summa, kas säästuajal on nii kallist büroopinda vaja? 

 
Jüri Käo – oleme üritanud TOP-ilt hinda alla saada, seni pole tulemusi olnud. Tegemist on 

ikkagi kaasaegse esinduskontoriga, kus ka väliskülalisi saab vastu võtta. Me ei taha taset 

selle koha pealt alla lasta. Püüame edaspidi siiski büroo rendihinnast alla saada. 

Panen hääletusele EJL 2009. aasta täpsustatud eelarve mahus 3 907 650 krooni. 

 

Hääletamine:  

 

Kinnitada EJL 2009. aasta täpsustatud eelarve mahus 3 907 650 krooni. 

 

Poolt hääletas: 23. 
 

Vastu hääletas: 1. 

 

Erapooletu: 1. 

 

Otsus: EJL 2009. aasta täpsustatud eelarve on kinnitatud mahus 3 907 650 krooni. 

 

 

Jüri Käo – sellega on kõik päevakorrapunktid läbitud. 

 
 

Liidupäev lõppes kell 18.20. 

 

Protokollis: Riina Ramst 

 

Jüri Käo 

Eesti Jahtklubide Liidu president 
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EESTI  JAHTKLUBIDE  LIIDU 
 

                                      PÕHIKIRI 
 

 

1. Ühingu nimi 

1.1.Mittetulundusühingu nimeks on EESTI JAHTKLUBIDE LIIT, lühendatult EJL (edaspidi 

“Liit”) 

1.2. Liit on asutatud 02.aprillil 1989.a. Tallinnas ja ta on 1928.a. asutatud Eesti Jahtklubide 

Liidu õigusjärglane. 

2. Üldsätted 
2.1.Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, spordiseadusest ja muudest 

kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Eesti Spordi Hartast ja Rahvusvahelise 

Purjetamisföderatsiooni (ISAF) poolt kehtestatud aktidest ja suunistest. 

2.2. Liit on oma liikmete omavalitsuse alusel avalikes huvides  tegutsev heategevuslik 

ühendus, kes pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust 

peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele 

isikutele toetust. 

2.3. Liidul on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss. 

2.4. Liidul on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes nii Eestis kui välismaal ning 

teostada finantsoperatsioone. 

2.5. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. 

2.6. Liidu juhatuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 

2.7. Liit ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid 

soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrolliorgani liikmele, temale annetusi 

teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isiku 

abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa 

otsejoones sugulasele, abikaasa õele või venna. 

3. Liidu tegevuse eesmärgid 
3.1. purjespordi ja huvimeresõidu arendamine Eestis; 

3.2. purjespordi arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike 

       eluviiside propageerimine; 

3.3. purjespordi kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine; 

3.4. Liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks  

      soodsate tingimuste loomine. 

4. Liidu tegevuse eesmärkide saavutamise vahendid 
Oma eesmärkide saavutamiseks Liit: 

4.1. koondab ja ühendab purjespordi ja huvimeresõiduga tegelevaid spordiklubisid; 

4.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu Liidu tegevusse 

      purjespordist huvitatud isikuid ja toetajaid; 

4.3. arendab aktiivset tegevust oma spordiala tutvustamiseks ja selle vastu huvi 

       tõstmiseks; 

4.4. korraldab oma liikmete sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja teisi üritusi, 

      osavõtte võistlustest, koostab Liidu edetabeleid, määrab Liidu esindajad 

     rahvusvahelisteks võistlusteks, töötab välja Liidu võistluste juhendeid, hangib 



     klubidele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenerid- 

     juhendajad, autasustab sportlasi ja teisi oma Liidu liikmeid ja toetajaid; 

4.5. korraldab oma Liidu tipp- ja võistlussportlastele võimaluste kohast ettevalmistamist 

osavõtuks rahvusvahelistest spordivõistlustest; 

4.6. arendab koostööd sama spordialaga tegelevate liitudega teistes riikides, teiste 

organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega ja teiste isikutega nii Eestis kui 

välismaal purjespordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks; 

4.7. tagab Liidu liikmete esindajatele ja Liidu poolt kohustusi ja ülesandeid saanud isikutele 

vastava koolituse; 

4.8. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi 

spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Liidu kasutuses ja 

omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga; 

4.9. võib omandada Liidu tööks vajalikke rajatisi, ruume, kinnis- ja vallasvara. 

5. Liidu liikmed 
5.1. Liidu liikmed on aktiivselt purjespordiga tegelevad spordiklubid (edaspidi ka 

“tegevliikmed”). 

5.2. Lisaks tegevliikmetele võib Liit võtta vastu toetajaliikmeid ja nimetada auliikmeid, kes ei 

pea vastama käesoleva põhikirja punktis 5.1. sätestatud nõuetele ja kellele ei laiene Liidu 

liikme õigused ja kohustused.  

5.3. Toetajaliikmed on muud juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Liidu 

eesmärkide elluviimisele. 

5.4. Liidu tegevliikmeks või toetajaliikmeks võtab juhatus 2/3 häälteenamuse alusel vastu 

isiku, kes on esitanud sellekohase kirjaliku avalduse. 

5.5. Liidu juhatus vaatab tegevliikmeks või toetajaliikmeks astumise avalduse läbi 30 

kalendripäeva  jooksul. 

5.6. Liidu auliikmeks nimetab juhatus 2/3 häälteenamuse alusel isiku, kelle senine tegevus on 

oluliselt aidanud ellu viia liidu eesmärke ja praktilist tegevust. Auliikmeks kutsumisega 

osutab Liit erilist austust isikule, kelle teened on eriti suured Liidu tegevuse arendamisel. 

5.7. Uuele Liidu liikmele peab juhatus saatma sellekohase kirjaliku teate seitsme päeva 

jooksul peale juhatuse koosolekut, millisel nimetatud isik Liidu liikmeks vastu võeti. 

5.8. Liidu liige, kes on otsustanud lahkuda Liidu liikmeskonnast, peab tegema vastava 

kirjaliku avalduse Liidu juhatusele. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel,tuleb 

liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. 

5.9. Liidu juhatus võib välja arvata Liidu liikmeskonnast liikme, kes on eksinud liidu 

põhikirja vastu või jätnud liikmemaksu tasumata ka peale juhatuse kirjalikku meeldetuletust. 

5.10. Liikme ja toetajaliikme väljaarvamise ning auliikme nimetuse äravõtmise otsustab 

juhatus. 

6. Sisseastumis- ja liikmemaksud 
6.1.Liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse otsustab juhatus vähemalt 2/3 

häälteenamusega. Juhatus nimetab ka iga-aastaste liikmemaksude tasumise viimase tähtaja. 

6.2. Kui Liidu liikmeks vastuvõetu ei ole tasunud liikmemaksu ühe kuu jooksul arvates 

liikmeks vastuvõtmise päevast, võib Liidu juhatus tühistada otsuse liikmeks vastuvõtmise 

kohta. 

7. Liidu liikme õigused ja kohustused 
Liidu liikmel on õigus: 

7.1.võtta osa kõigist Liidu poolt korraldatavatest üritustest; 

7.2. kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Liidu sümboolikat; 

7.3. osaleda hääleõiguslikuna Liidu üldkoosolekul ning valida ja olla valitud põhikirjas 

sätestatud korras Liidu valitavatesse organitesse ning esindada Liitu tema juhtorganite 

volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel; 



7.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada 

Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 

7.5. kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras ning 

soodustingimustel Liidu vara ja vahendeid, 

7.6. esitada juhatusele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks, 

7.7. nõuda Liidu poolt antud ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist; 

7.8. lahkuda Liidu liikmeskonnast esitades juhatusele kirjaliku avalduse ja tasudes jooksva 

aasta liikmemaksu. 

Liige on kohustatud: 

7.9. järgima Liidu põhikirja ning täitma Liidu juhtorganite otsuseid; 

7.10.võtma aktiivselt osa Liidu tegevusest; 

7.11. hoidma ja sihipäraselt kasutama Liidule kuuluvaid materiaalseid väärtusi; 

7.12. tasuma Liidu liikmemaksu; 

7.13. hoidma kõrgel Liidu head nime ning oma tegevusega igati toetama Liidu eesmärke. 

8.Üldkoosolek (Liidupäev) 
8.1. Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek (Liidupäev). 

8.2. Liidupäeva pädevusse kuulub Liidu põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, juhatuse 

liikmete ja revidendi määramine, juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 

esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine, Liidu 

aastaeelarve ja tegevuskava ning aastaaruande  kinnitamine, Liidu tegevuse lõpetamine. 

Liidupäeva kokkukutsumine: 

8.3. Liidupäeva kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti siis, 

kui Liidu huvid seda nõuavad. Juhatus kutsub Liidupäeva kokku vähemalt üks kord aastas. 

8.4. Juhatus peab Liidupäeva kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära 

näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu Liidupäeva käesolevas punktis 

toodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad liidupäeva ise kokku kutsuda samas korras 

juhatusega. 

8.5. Liidupäeva kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat. Kokkukutsumise 

teates peab olema ära näidatud Liidupäeva toimumise aeg, koht ja Liidupäeval arutamisele 

tulevad küsimused. 

Liidupäeva läbiviimine: 

8.6. Liidupäev võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Liidu 

 liikmetest. 

8.7. Kui Liidupäev ei ole punktis 8.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub 

juhatus kolme nädala jooksul kokku uue Liidupäeva sama päevakorraga.Uus Liidupäev on 

pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata Liidupäeval osalenud või esindatud liikmete arvust, 

kuid üksnes juhul, kui Liidupäeval osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. 

Liidupäeva otsus: 

8.8. Liidupäeva otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud 

Liidu liikmetest. 

8.9. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete nõusolek. 

8.10. Igal Liidu liikmel on üks hääl. 

8.11. Liidu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 

Liidupäeval osalenud liikmetest või nende esindajatest. 

9.Juhatus 
9.1. Juhatus on Liitu esindav ja juhtiv organ, mille Liidupäev valib neljaks aastaks viie kuni 

seitsme liikmelisena. 

9.2. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse 

liikmetest. 

9.3. Juhatuse otsused protokollitakse ja võetakse vastu poolthäälteenamusega. 



9.4. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset 

majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või 

lõpetamist Liidu poolt. 

9.5. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe (President), kes korraldab 

juhatuse tegevust ja juhib juhatuse koosolekuid. 

9.6. President esindab Liitu kõigis õigustoimingute volituseta, ülejäänud juhatuseliikmed 

ühiselt. 

9.7. Juhatuse liikme võib Liidupäeva otsusega tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel 

määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel, 

samuti juhul, kui juhatuse liige esitab ise vastava avalduse. 

9.8. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule 

9.9. Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist 

9.10. Juhatuse liikmed vastutavad seaduses sätestatud korras. 

9.11. Juhatuse koosolekud kutsub kokku Liidu President vastavalt  vajadusele, kuid mitte 

harvemini kui üks kord kvartalis. 

Juhatuse ülesanded: 

9.12. Liidu esindamine, asjaajamine ja huvide kaitsmine; 

9.13. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine Liidust; 

9.14. Lepingute ja kokkulepete sõlmimine; 

9.15. Liidupäeva ettevalmistamine (s.h. Liidu tööplaani, aasta eelarve ja aasta aruande 

koostamine ja esitamine) ja Liidupäeva kokkukutsumine; 

9.16.Liidupäeva otsuste elluviimine; 

9.17. Rahvusvahelistesse spordiliitudesse ning üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt  

lahkumise otsustamine; 

9.18. Liidu Komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine; 

9.19. Välissuhete korraldamine ka koordineerimine; 

9.20. Sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine; 

9.21. Liidu võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade 

ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude ja koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku 

tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate küsimuste lahendamine; 

9.22. Toetuste ja stipendiumide määramine tippsportlastele, teenekatele treeneritele ja 

juhtidele; 

9.23. Laenude võtmine ja andmine, kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute 

sõlmimine, töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine. 

10.Audiitorkontroll ja/või revisjon 
10.1. Liidupäev valib audiitori ja/või revisjoni komisjoni. 

10.2. Audiitor ja/või revisjoni komisjoni liige ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka, töötada 

Liidu raamatupidajana või muul Liidu juhtival ametikohal. 

10.3. Audiitori ja/või revisjoni komisjoni ülesandeks on Liidu asjaajamise ja arvepidamise 

õigsuse kontrollimine ning majandusaasta aruande auditeerimine. 

10.4. Liidu tegevuse auditeerimine ja/või revideerimine toimub mitte harvem kui üks kord 

aastas. 

10.5. Audiitorkontrolli ja/või revisjoni komisjoni otsuse esitab Juhatus Liidupäevale. 

11. Liidu rahalised vahendid 
11.1. Liidu rahalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustest, 

toetustest ning muudest laekumisest. 

11.2. Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. 

11.3. Liit ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. 

11.4. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. 



12. Liidu ühinemine või jagunemine ja tegevuse lõpetamine 
12.1. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Liidu 

likvideerijateks on juhatuse liikmed. 

12.2. Lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Liidu vara üle  

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või 

avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 

 
Kinnitatud EJL Liidupäeval 19.05.2009 

 

 

 

 

 


